


PAŠREIZĒJĀS
SITUĀCIJAS

ANALĪZE



Saturs
Lietotie saīsinājumi un termini 3

Ievads 5

P Klimatnoturīga pilsētvide 7

Daba un vide 8

Valstspilsētas centralizētā infrastruktūra 16

Mājoklis 24

I Konkurētspējīga, iekļaujoša un pieejama izglītība 28

Izglītības iespējas un pieejamība 29

Profesionālā un interešu izglītība, mūžizglītība 42

L Laikmetīga kultūra 49

Kultūrvide 50

S Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai 59

Cilvēkresursi 60

Veselības veicināšana 70

Ģimenes tiesības 74

Drošība un aizsardzības politika 75

Sporta un aktīvās atpūtas iespējas 79

Ē Ērta un integrēta mobilitāte 83

Ielu un ceļu infrastruktūra 84

Veloinfrastruktūra 87

Infrastruktūra gājējiem 88

Dzelzceļš 89

Pasažieru pārvadājumi 89

T Tūrisms kūrortpilsētas konkurētspējai 91

Tūrisms 92

Uzņēmējdarbība un nodarbinātība 97

A Atvērta un gudra pārvaldība 106

Pašvaldības pārvalde 107

Budžets 109

Komunikācija 112

E-pārvalde 115

Atsauces 118



3 JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2023.–2029. GADAM

AP2029 Jūrmalas valstspilsētas attīstības programma 2023.–2029. gadam

Apstādījumi visas ar augiem dabīgi apaugušas vai mākslīgi apaudzētas teritorijas. Apstā-
dījumi ietver pagalmu un būvju apstādījumus, dārzus, skvērus, ielu apstādīju-
mus, parkus, mežaparkus, kapsētas, pludmales kārklu joslu u.c. Apstādījumu 
pamatelementi ir koki un krūmi. Apstādījumos ietilpst publiskie apstādījumi un 
privātie apstādījumi

Apkaime ģeogrāfiski noteikta daļa no lielākas pilsētas, kuras iedzīvotājus vai daļu no 
iedzīvotājiem vieno kopēja identitātes sajūta, kas atšķir tos no pārējās pilsētas 
iedzīvotājiem.

ĀTI ārvalstu tiešās investīcijas

BIS Būvniecības informācijas sistēma

BJIC Bērnu un jauniešu interešu centrs

CEV Eiropas Volejbola konfederācija / The European Volleyball Confederation

CSNg ceļu satiksmes negadījums

CSP Centrālā statistikas pārvalde

CSS centrālā siltumapgādes sistēma

Dome Jūrmalas dome

EUR eiro

FIVB Starptautiskā Volejbola federācija / The Fédération Internationale de Volley-
ball (International Volleyball Federation)

FK futbola klubs

ha hektārs

IAS2030 Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010.–2030. gadam

ISCED Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija / The International Standard 
Classification of Education

IKT Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde

IIN iedzīvotāju ienākuma nodoklis

JMV Jūrmalas Mūzikas vidusskola

JPII Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde

JVA Jūrmalas valstspilsētas administrācija

Latvija 2030 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

LDKK Latvijas digitālā kultūras karte

Lietotie saīsinājumi un termini
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LVĢMC Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

km kilometrs

kWh kilovatstunda

Ķemeru NP Ķemeru nacionālais parks

m metrs

m2 kvadrātmetrs

m.g. mācību gads

MICE darījumu tūrisms / Meetings, Incentives, Conferences and Events/Exhibitions

MW megavats

NACE kodi saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija

NAP2027 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam

NEET nav izglītībā, nodarbinātībā vai apmācībā / Not in Education, Employment or 
Training

NVO nevalstiska organizācija

NP nacionālais parks

PII pirmsskolas izglītības iestāde

PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

PPII privātā pirmsskolas izglītības iestāde

SIA sabiedrība ar ierobežotu atbildību

skat. skatīt

SKDS Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs

SLO sabiedriskā labuma organizācija

t tonna

TAPIS Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma

t.sk. tajā skaitā

u.c. un citi

U22 vecuma grupa līdz 22 gadiem

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vīzija 2030 Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.–2030. gadam definētais pilsētas 
redzējums, kas jāsasniedz 2030. gadā

v.j.l. virs jūras līmeņa

VNS videonovērošanas sistēma

VSIA valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
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Jūrmala ir viena no desmit Latvijas valstspilsē-
tām, nacionālas nozīmes attīstības centrs ar 
potenciālu sekmēt visas Latvijas starptautisko 
atpazīstamību un konkurētspējas nostiprināša-
nos, lielākā Latvijas kūrortpilsēta, kurai norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir piešķirts kū-
rorta statuss, pilsēta ar visā pasaulē pazīstamu 
24,2 km garu pludmali. Atrodoties tikai 25 km 
attālumā no Latvijas galvaspilsētas Rīgas, Jūr-
mala vienlaikus ir Rīgas metropoles areālā, kas 
tai sniedz gan priekšrocības, gan arī izaicināju-
mus visās attīstības jomās.

Kopumā pilsētā ir apvienotas divas nelie las pil   -
sētas – Sloka un Ķemeri, 12 zvejniekciemi – 
Priedaine, Lielupe, Bulduri, Dzintari, Majori, 
Dubulti, Jaundubulti, Pumpuri, Melluži, Asari, 
Vaivari, Jaunķemeri, un virkne mazāku ciemu – 
Bāžciems, Branķuciems, Bražuciems, Buļļuciems, 
Druvciems, Krastciems, Kūdra, Stirnurags, Vār-
nukrogs. Liela daļa jūrmalnieku sevi identificē 
pēc šiem bijušajiem ciemiem un pilsē tām līdz 
mūsdienām, šādi sadalot pilsētu 26 apkaimēs. 

Jūrmalas valstspilsētas attīstības programma 
2023.–2029. gadam ir Jūrmalas valstspilsē-
tas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plā-
nošanas dokuments, kura izstrāde ir uzsākta 
2019. gadā1 un kuru veikuši Jūrmalas valstpil-
sētas pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību 
darbinieki sadarbībā ar jūrmalniekiem, t.sk. uz-
ņēmējiem, jauniešiem, NVO pārstāvjiem, pie-
aicinot nozaru ekspertus. 

2021.  gadā tika uzsākta ilgtermiņa teritorijas 
attīstības plānošanas dokumenta “Jūrmalas 
pilsētas attīstības stratēģija 2010.–2030.  ga-

dam” aktualizācija2, kas atbilstoši Darba uz-
devuma 4.  punktam (“Attīstības stratēģijas 
aktualizēšanas uzdevumi”) paredz aktualizēt 
sadaļu “Pašreizējās situācijas analīze”, izvērtēt 
un ņemt vērā Rīgas plānošanas reģiona spēkā 
esošos attīstības plānošanas dokumentus un 
to vietējo pašvaldību spēkā esošos teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām 
robežojas Jūrmalas valstspilsēta, un, ņemot 
vērā, ka AP2029 ir pēdējā plānotā vidēja 
termiņa attīstības programma IAS2030, pare-
dzēt, ka AP2029 1. daļa “Pašreizējās situācijas 
analīze” vienlaikus ir arī IAS2030 precizētā 
“Pašreizējā situācijas analīze”, kas tiek pievie-
nota IAS2030 pielikumā.

AP2029 ir izstrādāta, ņemot vērā pašreizējās 
(2020.–2021.  gads) attīstības tendences un 
procesus pasaulē un Latvijā, normatīvos aktus, 
nacionāla līmeņa plānošanas dokumentus (Lat-
vija 2023, NAP2027 u.c.), Rīgas plānošanas 
reģiona (t.sk. Rīgas metropoles areāla) un to 
vietējo pašvaldību spēkā esošos (t.sk. izstrādes 
procesā esošos) teritorijas attīstības plānoša-
nas dokumentus, ar kurām robežojas Jūrmalas 
valstspilsēta, kā arī pārskatot iepriekšējos un 
spēkā esošos Jūrmalas plānošanas dokumen-
tus (skat. 1.  pielikumu), veicot iedzīvotāju ap-
tauju (2020.  gadā) un uzklausot iedzīvotāju 
viedokļus un priekšlikumus tiešsaistes tikšanās 
(2021. gadā) (skat. 2. pielikumu).

Balstoties uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldī-
bas ilgtermiņa redzējumu un atbilstoši veikta-
jai datu analīzei un sešām tematiskajās dar-
ba grupās izdiskutētām valstspilsētas vidēja 
termiņa prioritātēm, AP2029 ir definētas       

Ievads
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septiņas prioritātes (PILSĒTA) un tām ir pakār-
toti rīcības virzieni, aktivitātes un darbības, lai 
sekmētu ilgtspējīgu, klimatnoturīgu, viedu pilsē-
tas attīstību un Vīzijas 2030 īstenošanu.

AP2029 centrā ir jūrmalnieks – gan tas, 
kurš Jūrmalu sauc par savām mājām, gan 
tas, kurš pilsētā ierodas ciemos, līdz ar to 
uz mirkli kļūstot par jūrmalnieku. Jūrmala 
ir PILSĒTA, kuru veido jūrmalnieki, kuriem 
Jūrmala ir mājas, darbs un jaukas brīvdie-
nas. Ikviens jūrmalnieks sajūt un apzinās 
savu īstermiņa vai ilgtermiņa piederību 
pilsētai. 

Attīstības programmas izstrādei izmantoti Lat-
vijas Republikas Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas “Metodiskie ieteiku-
mi attīstības programmu izstrādei reģionālā un 
vietējā līmenī” (11.03.2021.).

Dokumenta izstrādes vadības grupas vadītājs: 
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības priekšsēdē-
tājs Gatis Truksnis.

Dokumenta izstrādātājs: Jūrmalas valstspilsētas 
administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģis-
kās plānošanas nodaļa.

AP2029 sastāv no šādām daļām:

1. daļa. Pašreizējās situācijas analīze.

2. daļa. Stratēģiskā daļa:

• 2.1. sadaļa. Rīcības plāns;
• 2.2. sadaļa. Investīciju plāns;
• 2.3. sadaļa. Sadarbība ar kaimiņu   

pašvaldībām;
• 2.4. sadaļa. Uzraudzība                       

un novērtēšana;
• 2.5. sadaļa. Pārskats par sabiedrības 

līdzdalības pasākumiem.

Pielikumi:
• 1. pielikums. Jūrmalas valstspilsētas 

attīstības programmas 2023.–2029. 
gadam izstrādei izmantotie plānošanas 
dokumenti;

• 2. pielikums. Priekšlikumu apkopojums 
Jūrmalas valstspilsētas attīstības prog-
rammas 2023.–2029. gadam izstrādei;

• 3. pielikums. Aptaujas anketu apkopo-
jums Jūrmalas valstspilsētas attīstības 
programmas izstrādes ietvaros;

•  4. pielikums. Publiskās apspriešanas 
laikā saņemtie priekšlikumi.
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Lielākā daļa Jūrmalas teritorijas atrodas uz 
zemes strēles starp Lielupi un Rīgas jūras līci, 
kā rezultātā pilsētai ir izteikti garena forma. 
Šaurākajā vietā Dubultos attālums starp jūru un 
Lielupi ir tikai 300 m. 

Dabas teritorijas Jūrmalā aizņem gandrīz 64% 
no kopējās tās platības. To struktūru veido 

galvenokārt meži (48%), iekšzemes ūdeņi 
(10%), palieņu pļavas (5,6%) un apstādījumi 
(0,4%) – parki, skvēri, kapsētas (skat. 1. attē-
lu). Jūrmalā esošajām dabas teritorijām rakstu-
rīga augsta bioloģiskā vērtība, šeit ir izveidotas 
vairākas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas.

DABA UN VIDE

JŪRAS PIEKRASTES ŪDEŅI 
UN TO KVALITĀTE 
Jūrmala atrodas Baltijas jūras piekrastē, Rī-
gas jūras līcī, un tas lielā mērā ir ietekmējis 
Jūrmalas attīstību un sekmējis tās atpazīstamī-
bu plašā mērogā. Jūrmalas atrašanās pie jū-
ras, vietējie dabas un kultūrvēsturiskie resursi ir 
veicinājuši tūrisma un atpūtas jomas attīstību 
(sanatorijas, kūrortviesnīcas, koncerti, vēstu-
riskā apbūve u.c.). Jūrmalai ir salīdzinoši pla-
ta pludmale – pie Lielupes ietekas un pilsētas 
vidusdaļā tā ir 25–50 m plata, savukārt rietumu 
pusē tā sašaurinās līdz 2–3 m.   Jūrmalas teritorijā 
ir 24,2 km gara smilšaina pludmale 
piekrastē. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 

valdījumā ir Baltijas jūras Rīgas līča akvatorija 
2 km platumā.

PELDVIETAS 
Visa Rīgas jūras līča piekraste Jūrmalā tiek iz-
mantota kā peldvieta, arī atsevišķas vietas pie 
Lielupes un Slokas karjera. Jūrmalā pie jūras 
ir iekārtotas 11 oficiālas Rīgas jūras līča peld-
vietas (skat. 2. attēlu) un divas oficiālas iekš-
zemes peldvietas pie Lielupes – “Ezeru ielas 
peldvieta” un “Priedaine”. Oficiālajās peld-
vietās ir izvietoti informācijas stendi, pārģērb-
šanās kabīnes, soliņi un pārvietojamās tualetes, 
izveidoti rotaļu un sporta laukumi.

1. attēls.
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas struktūra

Iekšzemes ūdeņi
10%

Meži
48%

Apbūve
36%

Palieņu pļavas
5,6%

Apstādījumi
0,4%
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Pie iekšzemes ūdeņiem – pie Lielupes Plūdu 
ielas galā un Dadžupes ielas galā, kā arī pie 
Slokas karjera – ir izveidotas atpūtas vietas ar 
peldvietām atbilstošu labiekārtojumu un infra-
struktūru. Atpūtas sezonā funkcionē āra kafej-

nīcas, kā arī aktīvās atpūtas un ūdens sporta 
inventāra nomas punkti. Peldvietām ir nodro-
šināta piekļuve pa brauktuvēm, kas pielāgotas 
vecākiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ratiņ-
krēslā.

Veselības inspekcija pēdējo 10 gadu perio-
dā ūdens kvalitāti Jūrmalas peldvietās novēr-
tējusi kā “izcilu” un “labu”, kas norāda uz to, 
ka peldvietu tuvumā nav būtisku antropogēno 
faktoru, kas radītu piesārņojumu. Veselības in-
spekcijas sagatavotajā pārskatā³ ūdens ilglai-
cīgā mikrobioloģiskā kvalitāte atbilstoši Eiropas 
Savienības direktīvas 2006/7/EK kritērijiem 
(2017.–2020.  gads) deviņās Rīgas jūras līča 
peldvietās novērtēta kā “izcila”, Asaru un 
Dzintaru peldvietā – “laba”, Ezeru ielas 
peldvietā – “izcila”.

Svarīgi ir arī turpmāk sekmēt peldvietu apseko-
šanu un apsaimniekošanu, lai ūdens kvalitāte 
peldvietās nepasliktinātos, jo atpūtas sezonā 
tās ir intensīvi apmeklētas. Pēdējos gados, pa-
teicoties izveidotajai infrastruktūrai un labiekār-
tojumam, kā arī tam, ka Lielupē ūdens ir siltāks 
dienās, kad piekrastē pūš auksts ziemeļu vējš 

vai ūdens temperatūra jūrā ir zema, gan Jūr-
malas iedzīvotāji, gan pilsētas viesi iecienījuši 
peldvietas un atpūtas vietas pie Lielupes un Slo-
kas karjera.  

IEKŠZEMES ŪDEŅI 
UN TO KVALITĀTE4 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā esošie ūdensobjekti lielākoties 
ietilpst Lielupes baseina sateces apgabalā, 
nelielā pilsētas dienvidaustrumu daļā esošie 
ūdensobjekti – Daugavas baseina sateces 
ap gabalā.

Jūrmalas hidrogrāfisko tīklu veido upes 
(Lielupe, Vecslocene, Vēršupīte, daļa Buļļupes), 
ezeri (Aklais ezers, Akacis, Melnezers, Slokas 
ezers), Varkaļu kanāls, Jāņupītes polderu sistē-
ma un meliorācijas grāvju tīkls (skat. 3. attēlu).

2. attēls. 
Oficiālās peldvietas Jūrmalā (2022. gads)

1  Lielupes peldvieta
2  Bulduru peldvieta
3  Dzintaru peldvieta
4  Majoru peldvieta

A 5

L i e l
u p e

Vaivari

12
34

56789
10

11

A

C
D

B

Oficiālas Rīgas jūras līča peldvietas

Oficiālas iekšzemes peldvietas pie Lielupes

Labiekārtotas peldvietas

5  Dubultu peldvieta
6  Pumpuru peldvieta
7  Mellužu peldvieta
8  Asaru peldvieta

9  Vaivaru peldvieta
10  Kauguru peldvieta
11  Jaunķemeru peldvieta

A  Ezeru ielas peldvieta Lielupē
B  Priedaines peldvieta
C  Plūdu ielas peldvieta
D  Dadžupes ielas peldvieta
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LIELUPE – viena no lielākajām Latvijas upēm – 
tek gan cauri pilsētai, gan pa tās teritorijas 
dienvidu robežu.

Lielupe ir viens no nozīmīgākajiem Jūrmalas 
ūdens resursiem – tā veido ainavisku vidi, ļauj 
izmantot tās piekrasti un ūdeņus rekreācijai, 
aktivitātēm uz ūdens (ūdenssports, makšķerē-
šana, peldēšana) un kuģošanai. Upes krastos 
izveidojušās plašas palienes. 

Upes grīvā izveidotas Jūrmalas ostas pārval-
des  publiskās jahtu piestātnes  (Tīklu ielā 10 
un Tīklu ielā 17) ar kuģotājiem piemērotu in-
frastruktūru, aprīkojumu un pakalpojumu klāstu 
vasaras sezonā. Lielupes piekrastē pilsētas teri-
torijā atrodas 10 kuģošanas līdzekļu piestātnes. 
Lielupes akvatoriju izmanto arī piegulošo privā-
to īpašumu īpašnieki, no pašvaldības vai ostas 
nomājot ūdens teritoriju peldošo pontonu pie-
stātņu izveidei mazizmēra kuģošanas līdzekļu 
pietauvošanai.

Lielupes upju baseina apgabala apsaimnie-
košanas plānā 2010.–2015. gadam Lielupes 
ūdensobjekta L100SP ekoloģiskā kvalitāte 
novērtēta kā “ļoti slikta”; mērķis 2015. gadam 

bija mainīt kvalitātes novērtējumu uz “slikta”. 
Tostarp Lielupes upju baseina apgabala ap-
saimniekošanas plānā 2016.–2021. gadam 
ūdensobjektam ir piemērots izņēmums sasniegt 
plānoto kvalitāti līdz 2027. gadam.

VECSLOCENE – Lielupes kreisā krasta pieteka; 
tās ūdens krājumus nodrošina galvenokārt Ra-
ganu purva malā izplūstošie avoti, tāpēc vecā 
gultne pamazām aizaug. Vecslocene visā tās 
garumā ir riska ūdensobjekts Lielupes upju ba-
seina apgabalā punktveida piesārņojuma (no-
tekūdeņos esošie biogēni, piesārņotas vietas), 
izkliedētā piesārņojuma un hidromorfoloģisko 
pārveidojumu dēļ, taču, kopš 2015. gada vē-
rojama ūdens kvalitātes uzlabošanās, no “ļoti 
slikta” 2015. gadā uz “vidēja” 2021. gadā6. 

VĒRŠUPĪTE – Vecslocenes kreisā krasta piete-
ka. Upes hidroloģiskais režīms ir traucēts, nav 
pietiekama ūdens notece, tās krasti bieži ap-
plūst7. Upes krastos iztek minerālūdens avoti, 
ko izmantoja Ķemeru dziednīcās. 

Piesārņojums no piesārņotām vietām, kas atro-
das netālu no ūdenstecēm, var sekmēt iespēja-
mu naftas produktu ieskalošanos Vēršupītē8. 

3. attēls. 
Jūrmalas hidrogrāfiskais tīkls

1  Lielupe
2  Vecslocene

3  Vēršupīte
4  Aklais ezers

5  Akacis
6  Melnezers

7  Slokas ezers
8  Varkaļu kanāls

9  Jāņupītes polderu sistēma
10  Buļļupe (daļa)
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Ķemeru meliorācijas sistēmas grāvju notece 
tiek novadīta pa Vēršupīti, kas veicina dažādu 
atkritumu sanesi upes lejtecē, savukārt melio-
rācija upes augštecē rada palielinātu ūdens 
pieplūdi lejtecē, kas izraisa plūdus Ķemeros 
spēcīgu nokrišņu gadījumos, un tāpēc tajā ir 
jāievēro “piesardzības princips”, jo šāda veika 
ūdensobjektos novadītie notekūdeņi rada po-
tenciālu negatīvu ietekmi uz ūdens kvalitāti9.

AKLAIS EZERS – lagūnas tipa brūnūdens 
ezers Slokas purvā. Ezers atrodas Ķemeru na-
cionālā parka teritorijā, dabas lieguma zonā; 
tā platība ir 42 ha. Ezeru ietekmē tā aizaugša-
na un ūdens līmeņa pazemināšanās. Pie ezera 
notiek neorganizēta atpūta, kuras rezultātā ne-
reti tiek izraisīta krasta veģetācijas izdegšana, 
kā arī tiek ietekmēta dolomīta gultne.

AKACIS – ainavisks purva ezers Ķemeru na-
cionālajā parkā; tā vidējais dziļums ir 0,8 m, 
platība – 14,9 ha. Distrofs ezers (neietekmēts 
brūnais mīkstūdens ezers augstajā purvā).

MELNEZERS – purva noteces ezers Ķemeru 
nacionālajā parkā; tā vidējais dziļums ir 1,4 m, 
platība – 10,3 ha.

SLOKAS EZERS – piejūras lagūnas tipa ezers 
Ķemeru nacionālā parka dabas lieguma zonā. 
Ezera platība ir 2,5 km2, un to izmanto atpūtai 
uz ūdens, makšķerēšanai; pie ezera izveidota 
pastaigu taka, automašīnu stāvlaukums, atpū-
tas vieta un putnu vērošanas tornis.

Slokas ezers iekļauts Ķemeru balneoloģisko 
resursu aizsardzības zonā, kas tiek izmantota 
resursu aizsardzībai, ieguvei un atjaunošanai. 
Zona izmantojama kā kūrorta rekreācijas ob-
jekts, vienlaikus saglabājot bioloģisko daudz-
veidību. Slokas ezerā un pārējos ezeros ir 
atļauts makšķerēt saskaņā ar vispārējiem mak-
šķerēšanas noteikumiem.

Faktori, kas ietekmē ezeru:

• aizaugšana (biezs dūņu slānis, sekls ūdens 
slānis); 

• Kaņiera-Dūņiera-Vecslocenes hidroloģis-
kās sistēmas izmainīšana;

• krasta apbūve;
• piesārņotu ūdeņu ieplūde no Vēršupītes; 
• iekšējā biogēnu slodze;

Slokas karjeru iedzīvotāji izmanto rekreācijas 
nolūkos – pie ūdenskrātuves ir labiekārtota at-
pūtas vieta, kuru Jūrmalas pilsētas pašvaldība 
izveidoja 2017. gadā. Pašvaldība peldsezonas 
laikā organizē peldvietas ūdens paraugu ņem-
šanu un nodrošina to laboratoriskos izmeklēju-
mus. 

VARKAĻU KANĀLS – 1988.  gadā mākslīgi 
izveidots ūdensobjekts, kas savieno Babītes 
ezeru ar Lielupi. Kanāls daļēji atrodas gan Jūr-
malas valstspilsētas pašvaldības, gan Mārupes 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā; 
tā platība ir 1  km2. Uz ūdensobjekta atrodas 
slūžas, kas netiek ekspluatētas. 

Varkaļu kanāls atrodas pie autoceļa A10 (Rīga–
Ventspils), tādēļ šī teritorija tiek izmantota gan kā 
apstāšanās vieta, gan makšķerēšanas vieta. Var-
kaļu kanālā tiek organizēta licencētā makšķerē-
šana11. Ūdensobjekta slūžu uzdevums būtu aiz-
turēt sālsūdens ieplūdi Babītes ezerā. Vējuzplūdu 
laikā daļa ūdens no jūras caur kanālu ieplūst 
Babītes ezerā, izlīdzinot ūdens masas un novēr-
šot plašāku teritoriju applūšanu Jūrmalas pilsētā.

Ūdensobjekta teritorija un slūžas ir Jūrmalas 
valstspilsētas pašvaldības un Mārupes novada 
pašvaldības kopīgo interešu teritorija. 

JĀŅUPĪTES POLDERU SISTĒMA – polde-
ru teritorija daļēji atrodas Jūrmalas teritorijā. 
Ūdens līmeni polderos regulē sūkņu stacija.

PAZEMES ŪDEŅU ATRADNES
Saskaņā ar LVĢMC derīgo izrakteņu atrad-
ņu reģistru Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā ir 21 pazemes ūdens 
atradne – sešas sālsūdens atradnes, divpad-
smit sāļūdens atradnes un trīs sulfātu iesāļūdens 
atradnes.
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Dzeramais ūdens Jūrmalā galvenokārt tiek 
iegūts no vairākām pazemes ūdeņu atrad-
nēm. Centralizētajai ūdensapgādei sald-
ūdens tiek iegūts no Gaujas un Arukilas ūdens 
horizontiem, bet individuālie ūdens lieto-
tāji ūdeni iegūst arī no kvartāra nogulumu 
horizonta.

Sālsūdens, sāļūdens un sulfātu iesāļūdens iegu-
ve galvenokārt notiek no Ķemeru un Pērnavas 
svītas, kā arī Salaspils un Deimenes ūdens ho-
rizontiem.

No pazemes ūdens atradnēm ar paaugstinā-
tu minerālvielu saturu tiek iegūti dažādi ūdens 
veidi – ar augstu bromīdu saturu, augstu sulfātu 
saturu, paaugstinātu mangāna saturu. Iegūtais 
ūdens tiek izmantots ārstnieciskām vajadzībām – 
kā dzeramais ūdens un procedūrām. Ķemeros 
bioķīmisko procesu rezultātā minerālajos ūde-
ņos veidojas arī sērūdeņradis, un šos ūdeņus 
ārstnieciskām vajadzībām izmanto atsevišķās 
sanatorijās (“Jaunķemeri”, “Jantarnij bereg”).

Ķemeru-Jaunķemeru sulfīdus saturošo minerāl-
ūdeņu atradne ar augstu sērūdeņraža saturu 
(līdz 74 mg/l) ir viena no retajām šo resursu 

atradnēm pasaules mērenā klimata zonā un 
vienīgā izmantotā Baltijā.

Slokas purvā ir sulfīdus saturošu dziedniecības 
dūņu atradne “Slokas purvs”.

Minerālūdeņu un dūņu atradnes veicinājušas 
balneoloģijas nozares pastāvēšanu un attīstību 
Jūrmalā.

PAZEMES ŪDEŅU KVALITĀTE 
Jūrmalas teritorija ietilpst Lielupes upju baseina 
apgabala pazemes ūdensobjekta D4 apga-
balā, kur pazemes ūdeņu ķīmiskā kvalitāte un 
kvantitatīvais stāvoklis novērtēts kā “labs”. Pa-
zemes saldūdeņu dabiskā aizsargātība Jūrma-
lā ir ar zemu piesārņojuma risku12.

ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS 
TERITORIJAS UN DABAS VĒRTĪBAS 
Jūrmalas ģeogrāfiskais stāvoklis (atrašanās 
starp jūras krastu un Lielupes palieņu teritoriju) 
noteicis to, ka valstspilsētas teritorijā ievēroja-
mās platībās sastopami bioloģiski vērtīgi bioto-
pi un izveidotas vairākas īpaši aizsargājamas 
dabas teritorijas, t.sk. “Natura 2000” teritorijas 
(skat. 4. attēlu).

4. attēls. 
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un citas bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgas teritorijas

1  Ķemeru nacionālais parks
2  Dabas liegums “Lielupes grīvas pļavas”
3  Dabas parks “Ragakāpa”

4  Dabas liegums “Darmštates priežu audze”
5  Aizsargājamā jūras teritorija “Rīgas līča rietumu piekraste”
6  Ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis "Buļļu kāpas”
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Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas:

• Ķemeru nacionālais parks (“Natura 2000” 
teritorija);

• dabas liegums “Lielupes grīvas pļavas” 
(“Natura 2000” teritorija); 

• dabas liegums “Darmštates priežu audze”; 
• dabas parks “Ragakāpa” (“Natura 2000” 

teritorija);
• aizsargājamā jūras teritorija “Rīgas līča 

rietumu piekraste” (“Natura 2000” 
teritorija);

• ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas 
piemineklis “Buļļu kāpas”.

ĶEMERU NACIONĀLAIS PARKS – bioloģis-
ki, kultūrvēsturiski un kurortoloģiski nozīmīga 
teritorija, kas izveidota, lai saglabātu dabas 
vērtības tajā, aizsargātu minerālūdeņu un ārst-
niecisko dūņu veidošanās apstākļus un proce-
sus. Ķemeru NP teritorija aizņem 36  180  ha; 
tajā ietilpst vairāku pašvaldību administratīvās 
teritorijas, t. sk. Jūrmalas valstspilsētas rietumu 
daļa13.

Ķemeru NP iekļaujas visi Jūrmalas ezeri – Slo-
kas ezers (putnu ligzdošanas vieta, jūras najā-
das audzes, sēravoti u.c. bioloģiskās vērtības), 
Akacis, Aklais ezers (Beltes ezers), Aklais ezers 
(Mazais, Aklezers), Melnezers.

DABAS LIEGUMS “LIELUPES GRĪVAS 
PĻAVAS” – aizņem apmēram 261 ha Lielupes 
piekrastes teritorijas Jūrmalas austrumu daļā un 
sastāv no sešām atsevišķām teritorijām. Tās iz-
veidotas, lai aizsargātu Latvijā ļoti reti sastopa-
mu un izzūdošu pļavu tipu – jūrmalas pļavas, 
pļavas ar zilgano molīniju u.c. pļavu biotopus, 
kā arī retu augu sugu – purva mātsakni (Lat-
vijā bagātākā atradne) un citas Latvijā īpaši 
aizsargājamas augu sugas (orhideju dzimtas 
augus un ar iesāļām piejūras augsnēm saistītus 
augus).

Lielupes grīvas pļavas tiek izmantotas 
makšķerēšanai un ūdens tūrismam. Tām 
ir arī būtiska nozīme palu un vējuzplūdu 
uztveršanai. Dabas lieguma teritorijām 
nepieciešama regulāra apsaimniekošana, 
lai samazinātu to aizaugšanu, piesārņoša-
nu ar atkritumiem, piekrastes zemsedzes 
nomīdīšanu u.c. Izvērtējot vides aspektus, 
atsevišķas dabas lieguma teritorijas var 
tikt izmantotas rekreācijai, lielākoties kā 
pieejas makšķerēšanas vietām, kā arī iz-
veidojot pastaigu vietas vides izglītības 
nolūkos ar atbilstošu infrastruktūru.

DABAS LIEGUMS “DARMŠTATES PRIEŽU 
AUDZE” – atrodas Jūrmalas pilsētas dienvidu 
daļā, Lielupes labajā krastā. Teritorija izveido-
ta, lai aizsargātu īpatnēju priežu audzi, kas sēta 
20. gadsimta sākumā no Vācijas ievestām sēk-
lām (priedes ir vairāk nekā 120 gadu vecas). 
Platība – 4,69 ha.

Dabas liegumam ir rekreatīva nozīme; tā atra-
šanās pilsētas teritorijā un Lielupes krastā veici-
na atpūtnieku skaita pieaugumu un līdz ar to arī 
antropogēno ietekmi uz teritoriju (nesankcionē-
tas ugunskuru vietas, atkritumu atstāšana, nomī-
dīta zemsedze, ugunsgrēku izraisīšana u.c.). 

DABAS PARKS “RAGAKĀPA” – atrodas Jūr-
malas pilsētas austrumu daļā, Baltijas jūras Rī-
gas līča piekrastē; platība – 149,64 ha. Dabas 
parks izveidots mežaino jūrmalas kāpu aizsar-
dzībai; tā teritorijā kāpās aug vecas priežu au-
dzes, kas vietām atbilst dabisko meža atslēgas 
biotopu kritērijiem.

Dabas parka teritorijā nav ūdensobjektu, bet tā 
atrašanās jūras piekrastē un pilsētas teritorijā 
ir nozīmīgs faktors, jo to ietekmē gan dabiskie 
jūras krasta procesi (veidojas kāpas un sanešu 
joslas, krastu erozija), gan pludmales apmek-
lētāji (virssedzes nomīdīšana, atkritumi u.c.). 
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Dabas parks ir pievilcīgs Jūrmalas rekreācijas 
resurss.

Dabas parka “Ragakāpa” teritorijas apsaim-
niekošanas ilgtermiņa mērķis ir saglabāt Lat-
vijā vecākās mežaino piejūras kāpu teritorijas 
bioloģisko daudzveidību, uzlabojot mežu un 
kāpu biotopu strukturālo kvalitāti un nodrošinot 
bioloģiskajai daudzveidībai būtisku augu, put-
nu, bezmugurkaulnieku un citu sugu dzīvotņu 
ilglaicību, vienlaikus veicinot dabas tūrisma un 
rekreācijas iespējas, ciktāl tās nav pretrunā ar 
dabas aizsardzības interesēm.

Lai samazinātu antropogēno ietekmi uz dabas 
parku, nepieciešama tūrisma infrastruktūras iz-
veide.

Jūrmalas valstspilsētai ziemeļrietumu daļā pie-
kļaujas aizsargājama jūras teritorija – RĪGAS 
LĪČA RIETUMU PIEKRASTE, kas izveido-
ta zemūdens rifu un dzīvotņu aizsardzībai un 
kopumā aizņem 19  252  ha lielu zemūdens 
platību, kā arī putnu sugu aizsardzībai, kuru 
populācijas lielums aizsargājamajā jūras teri-
torijā sasniedz starptautiski nozīmīgas vietas 
kritēriju14.

Ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais DABAS 
PIEMINEKLIS “BUĻĻU KĀPAS” – izveidots 
2019. gadā, ietverot Jūrmalas Balto kāpu, Vār-
nu kalnu un Bolderājas kāpu. Kāpai ir izteikti 
asimetriska forma – pret jūru (Buļļupi) vērstā 
ziemeļu nogāze ir lēzena un gara (līdz pat 
300 m), savukārt pretējā nogāze – ļoti stāva 
un īsa (līdz 50 m gara). Īpaši ainaviska vieta 
ir augstākais un platākais mūsdienu kāpas at-
segums, kas atrodas Lielupes krastā šķērseniski 
visai kāpai. Tas ir aptuveni 20 m augsts, 120 m 
plats un ir orientēts šķērsām kāpu valnim. No 
atseguma augšas paveras skats uz Lielupi un 
tās ieteku jūrā. Aktīvi ģeoloģiskie procesi, iz-
skalošana, nobrukumi un vēja darbība norisi-
nās tikai Lielupes krastā esošajā atsegumā un 
tā tuvumā – tur notiek atseguma atkāpšanās un 
smilšu pārnese iekšzemes virzienā, kas izraisa 

kāpas augšanu atsegumam tuvākajā platībā. 
Atseguma pamatne pēdējo 30 gadu laikā ir 
atkāpusies par aptuveni 10 m15.

Teritorija iezīmējas kā Jūrmalas valstspilsētas 
pašvaldības un Rīgas valstspilsētas pašval-
dības kopīgo interešu teritorija. Dabas pie-
minekļa platība ir 679 ha, un tam ir noteiktas 
divas funkcionālās zonas – neitrālā un dabas 
lieguma zona, kurā atrodas aizsargājami kāpu 
biotopi un aizsargājami koki.16.

Pilsētā ir apzināti vairāk nekā 100 ĪPAŠI AIZ-
SARGĀJAMIE KOKI17. Ap aizsargājamiem 
kokiem 10 metru rādiusā (no koka vainaga 
projekcijas ārējās malas) ir aizliegta jebkāda 
saimnieciskā darbība, kas var ietekmēt koka 
augšanu un attīstību, t.sk. būvniecība.

MEŽI
Meža zemju platība Jūrmalā ir aptuveni 
5220  ha – 48% no Jūrmalas valstspilsētas 
pašvaldības administratīvās teritorijas kopējās 
platības. 

No visām mežaudzēm 28% ir jaunākas par 
50  gadiem. Ņemot vērā pilsētas mežu sau-
dzējošo apsaimniekošanu pēdējos 40 gados, 
Jūrmalā sastopamas diezgan lielas platības 
ar vecām mežaudzēm: 16% audžu ir vecākas 
par 150 gadiem, bet gandrīz 5% mežaudžu ir 
vecākas par 200  gadiem. Tās vērtējamas kā 
būtiska pilsētas dabas bagātība, kuru nepie-
ciešams arī turpmāk saudzēt.

Meža zemes Jūrmalā pieder valstij (44,06%), 
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai (27,78%), 
fiziskām un juridiskām personām (14,37%) un 
Rīgas valstspilsētas pašvaldībai (13,79%)18.

PURVI
Jūrmalas rietumu daļā Ķemeru apkārtnē atrodas 
trīs purvi – Raganu, Slokas un Vecais purvs, dien-
vidaustrumu stūrī – Slēpera purvs. Raganu purvs 
un Slokas purvs ir unikālas sērūdeņradi saturoša 
minerālūdens avotu veidošanās vietas, Slokas 
purvā ir ārstniecisko dūņu ieguves atradne.
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Liela daļa RAGANU PURVA atrodas ārpus 
Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības administratī-
vās teritorijas – Tukuma novadā. Tā kopējā pla-
tība ir aptuveni 870 ha, Jūrmalā atrodas 311 ha 
Raganu purva teritorijas. 

SLOKAS PURVA platība ir aptuveni 690 ha. 
Slokas purva izstrādāto daļu (kūdras ieguve) 
sauc par Veco purvu. Šie purvi atrodas Ķemeru 
NP teritorijā un ir bioloģiskajai daudzveidībai 
nozīmīgas teritorijas. 

SLĒPERA PURVA platība ir aptuveni 120 ha; 
tas atrodas Lielupes labajā krastā, Spilves pol-
dera teritorijā. Tā rietumu daļā ir izstrādātās 
kūdras lauki, dienvidaustrumu stūrī – Babītes 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu lauki, rie-
tumos purvs robežojas ar Jūrmalas rekultivēto 
atkritumu izgāztuvi “Priedaine”.

APSTĀDĪJUMI UN ZAĻĀS 
TERITORIJAS
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā esošie publiskie apstādījumi 
aizņem 40,6 ha; apstādījumu pamatelementi ir 
koki, krūmi un daudzgadīgie stādījumi.

Parki:

• mežaparks kvartālā starp Aizputes un 
Rēzeknes pulka ielu;

• Dzintaru mežaparks;
• Dubultu parks un Dubultu centrālais 

laukums;
• Jaundubultu parks;
• Mellužu parks un Mellužu estrāde;
• Asaru parks;
• Ķemeru kūrorta parks;
• Kauguru parks (2022. gads).

Skvēri:

• pie Bulduru stacijas kvartālā starp 5. līniju, 
6. līniju, Edinburgas prospektu un Meža 
prospektu;

• Pētera ielā 5;
• Horna dārzs pie Jūrmalas Kultūras centra;
• pie skulptūras “Lāčplēsis”;
• Represēto parks Slokā;

• pie Ķemeru stacijas;
• Tūristu ielā 2A.

Piemiņas vietas:

• Rēzeknes pulka un Siguldas ielas 
krustojumā;

• Baznīcas ielas, Blaumaņa ielas un 
Dubultu prospekta krustojumā;

• Kapteiņa Zolta piemiņas vieta Kauguros.

Kapi: 

• Brāļu kapi Bulduros;
• Brāļu kapi Kauguros;
• Jaundubultu kapsēta;
• Slokas kapsēta;
• Ķemeru kapsēta;
• Slokas jaunā jeb Meža kapsēta.

Citi apstādījumi:

• Pērkona ielā pie degvielas uzpildes 
stacijas “Neste”;

• Rīgas ielā pie Dzintaru viadukta;
•  Jūras, Tirgoņu un Ērgļu ielā;
•  Pie Jūrmalas valstspilsētas administrācijas 

ēkas Jomas ielā 1/5, ieskaitot skvēru pretī 
Jomas ielai 2 un Jomas ielai 4;

•  Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20;
•  Slokas ielas un Strēlnieku prospekta krusto-

jumā (pie SIA “Dubultu doktorāts”), ieskai-
tot saliņu Strēlnieku prospekta un Slokas 
ielas krustojumā;

•  Dubultu prospekta un Ceriņu ielas krustoju-
mā;

•  Dubultu Kultūras kvartālā;
•  Talsu šosejas un Kolkas ielas četri rotācijas 

apļi;
•  pie Kauguru Kultūras nama Raiņa ielā 110;
•  Skolas ielas un Nometņu ielas krustojumā;
•  Engures ielas iekškvartālā;
•  Ventspils šosejā 37;
•  Emīla Dārziņa ielā 28;
•  Tukuma ielā 31;
•  Tukuma ielā 33;
•  u.c.
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CENTRALIZĒTĀ ŪDENSAPGĀDES 
UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMA19 

Pašvaldības funkciju organizēt ūdensapgā-
des un kanalizācijas pakalpojumu sniegša-
nu iedzīvotājiem veic Jūrmalas valstspilsētas 
pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Jūrmalas 
ūdens”. Kopējais ūdensvadu tīklu garums uz 
2021. gada beigām ir 380 km. Ūdens sa-
gatavošana pirms padošanas centralizētajā 
ūdensvadu tīklā notiek Ķemeru, Kauguru, Jaun-
dubultu un Dzintaru ūdens attīrīšanas staci-
jā. Lai samazinātu dzelzs un mangāna saturu 
artēziskajos urbumos iegūtajā ūdenī, tiek veik-
ta ūdens aerācija un filtrācija spiedtvertnēs. 
Ūdens patēriņa izlīdzināšanai, ugunsdzēsības 
un rezerves krājumu nodrošināšanai pilsētā ir 
izvietoti 1732 ugunsdzēsības hidranti.

Jūrmalas valstspilsētā notekūdeņi tiek savākti 
un attīrīti centralizēti un izmantojot individuālās 
notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas ietaises. 
Jūrmala ir attīstījusies kā kūrortpilsēta ar aug-
stu vides kvalitāti, līdz ar to ir svarīgi nodrošināt 
kvalitatīvu notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, 
lai to ietekmē netiktu piesārņoti ūdensobjekti.

Jūrmalas valstspilsētas notekūdeņi tiek attīrīti di-
vās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās – Slokas no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtās (2 550 000 m3) 
un SIA “Rīgas ūdens” piederošajās notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtās “Daugavgrīva” 
(1 100 000 m3). 

Centralizēto kanalizācijas pašteces tīklu kop-
garums uz 2021.  gada beigām ir 358  km. 
Kanalizācijas tīklu sistēmā ietilpst arī kanalizāci-
jas spiedvadi 80 km kopgarumā (t.sk. 11 km ga-
rais Lielupes–Daugavgrīvas spiedvads), kā arī 
55 kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas.

Pēdējos gados, ieviešot ūdenssaimniecības pro-
jektus, Jūrmalā pieaug centralizētās notekūde-
ņu savākšanas sistēmas pakalpojumu pieejamī-
ba. Pēc Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības 
projekta IV kārtas pabeigšanas 2022.  gadā 
98% pilsētas teritorijas tiks nodrošināta iespēja 
pieslēgt īpašumu centralizētajiem ūdensapgā-
des un kanalizācijas tīkliem.

Teritorijās, kurās vēl nav izbūvētas notekūdeņu 
savākšanas sistēmas vai iedzīvotāji nav pieslē-
guši savu īpašumu centralizētajam tīklam, tiek 
izmantoti individuālie risinājumi. Galvenokārt 
notekūdeņi tiek novadīti izsmeļamajās bedrēs, 
kuru kvalitāte ne vienmēr ir atbilstoša, līdz ar to 
pastāv gruntsūdeņu piesārņojuma risks. Grunts-
ūdeņu piesārņojuma risks pastāv arī teritorijās, 
kur notekūdeņu savākšanas sistēmas ir nove-
cojušas un pastāv to avārijas draudi, tādējādi 
neattīrītiem notekūdeņiem infiltrējoties gruntī. 

Pēc SKDS veiktas iedzīvotāju aptaujas datiem, 
visvairāk iedzīvotājus neapmierina SIA “Jūrma-
las ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu 
tarifi. To atzīmējuši 67% respondentu. Savukārt 
kā galvenie iemesli, kādēļ īpašums nav pie-
slēgts centralizētajai ūdensapgādes sistēmai, 
tiek minēti20:

•  pieslēgšanās ir dārga, nav naudas (18%);
•  manu īpašumu nav iespējams pieslēgt 

(13%);
•  lietoju savu ūdeni (aka, spice), esmu ar to 

apmierināts (11%);
•  plānoju pieslēgt, tiklīdz būs iespēja; gaidu, 

kad varēs pieslēgt (10%).

VALSTSPILSĒTAS CENTRALIZĒTĀ 
INFRASTRUKTŪRA
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LIETUS ŪDENS SAVĀKŠANAS 
UN NOVADĪŠANAS SISTĒMAS 
RAKSTUROJUMS 
Lielākajā daļā Jūrmalas pilsētas teritorijas ir iz-
būvēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma, kuru 
veido gan slēgtā tipa ūdens novadīšanas sis-
tēma (lietus ūdens tiek novadīts pa cauruļva-
diem), gan atvērtā tipa sistēma, kas saistīta ar 

pilsētas meliorācijas tīklu (lietus ūdens tiek no-
vadīts pa atklātiem grāvjiem).

Slēgtā lietus ūdens novadīšanas sistēma izbū-
vēta vairāk nekā 50 km garumā, lai novirzītu 
virszemes ūdeņus no apbūvētajām teritorijām. 
Slēgtās sistēmas ietvaros Jūrmalas pilsētā ir vai-
rāk nekā 27 izplūdes vietas (skat. 1. tabulu); 
daļa lietus ūdens tiek infiltrēta gruntī.

Slēgto lietus ūdeņu savākšanas sistēmu tehnis-
kais stāvoklis nav zināms, bet, tā kā tās lielāko-
ties izbūvētas pagājušā gadsimta otrajā pusē, 
iespējams, ka ir nepieciešams tās atjaunot.

Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas lielākoties 
darbojas pašteces režīmā. Lielākā sūkņu sta-
cija, kas pārsūknē lietus ūdeņus uz attīrīšanas 
iekārtām, kur tie tiek nostādināti, darbojas Kau-
guros. Citas sūkņu stacijas ir nelielas, lokālas 
nozīmes.

Jūrmalas pilsētas slēgtajai lietus ūdens savāk-
šanas sistēmai ir nepieciešama pārbūve, lai 
samazinātu lietus ūdens ietekmi uz ūdensob-
jektiem (erozija, piesārņojuma pārnese), kā arī 
slēgt atsevišķas lietus ūdens izplūdes vietas, lai 
mazinātu piesārņojuma ietekmi gan Rīgas jūras 
līcī, gan Lielupē, kur ir visvairāk lietus ūdens iz-
plūdes vietu.

Meliorācijas sistēmas pilsētā tiek sakārtotas, 
bet aizvien ir apkaimes, kur ir nepieciešama 
meliorācijas sistēmu atjaunošana.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA
Vienotais atkritumu apsaimniekotājs Jūrma-
las valstspilsētas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā ir SIA “Clean R”. Savāktie atkritumi 
tiek nogādāti Jūrmalas atkritumu pārkrauša-
nas un šķirošanas stacijā (Ventspils šoseja 61, 
Jūrmala). Par atkritumu tālāku šķirošanu un ap-
saimniekošanu ir atbildīga SIA “Atkritumu ap-
saimniekošanas sabiedrība “Piejūra””, kas at-
kritumus apglabā poligonā “Janvāri” (Laidzes 
pagasts, Talsu novads). 

Pilsētas teritorijā ir 131 laukums atkritumu dalītai 
vākšanai (skat. 5. attēlu), tomēr dalītas savāk-
šanas sistēma joprojām pilnvērtīgi nedarbojas, 
daļa atkritumu nonāk vidē, netiek šķiroti.

1. tabula. Slēgtās lietus ūdens novadīšanas sistēmas izplūdes vietas

Izplūdes vieta Skaits

Lielupe 13 (attīrītas pirms izplūdes)

Rīgas jūras līcis 8 (mērķis likvidēt vai attīrīt pirms izplūdes)

Vecslocene 2

Vēršupīte 1
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Kopš 2018.  gada 1.  marta Jūrmalā darbojas 
atkritumu svēršanas sistēma. Speciāli Jūrmalas 
valstspilsētas pašvaldībai SIA “Clean R” iegā-
dājās sešas jaunas specializētas automašīnas – 
atkritumu vedējus, kas aprīkoti ar svaru sistēmu, 
lai nodrošinātu katra konteinera svēršanu21.

Pirms atkritumu svēršanas sistēmas ieviešanas 
tika veikta atkritumu konteineru “čipošana” jeb 
aprīkošana ar elektronisku klasifikācijas ierīci, 
kurā iestrādāts individuāls kods, kas piesaistīts 
konkrētam līgumam22.

Jaunā sistēma tika izveidota, lai Jūrmalas 
iedzīvotājus rosinātu aktīvāk iesaistīties atkri-
tumu šķirošanā, atkritumu konteinerā nemetot, 
piemēram, būvgružus vai šķirojamos atkritu-
mus – stiklu, papīru, metālu. Šķirojot atkritumus, 
iedzīvotājiem ir iespēja samazināt to kopējo 
svaru, līdz ar to arī savas izmaksas par atkritu-
mu izvešanu23.

AS “Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar at-
kritumu apsaimniekotājiem un pašvaldībām 
organizē atkritumu šķirošanu un pārstrādi. At-
kritumu apsaimniekošanas uzņēmumi nodroši-
na pārstrādei nododamo materiālu savākšanu, 
izvietojot un tukšojot šķiroto atkritumu konteine-
rus, uzturot elektropreču un videi kaitīgu preču 
pieņemšanas laukumus, bet “Latvijas Zaļais 
punkts” finansiāli atbalsta otrreizējo izejvielu 
savākšanu un īsteno iedzīvotāju informēšanas 
aktivitātes par atkritumu šķirošanas nepiecieša-
mību un iespējām pašvaldībā. Savāktie mate-
riāli tiek pārstrādāti vērtīgās izejvielās.

Savākto atkritumu apjoms laikposmā no 2016. 
līdz 2020. gadam bijis svārstīgs (skat. 6.  at-
tēlu), 2020.  gadā savākts aptuveni 18  000 t 
atkritumu.

5. attēls. 
Atkritumu dalītās savākšanas punkti Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
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6. attēls.
Savākto atkritumu apjoms Jūrmalā, 2016.–2020. gads
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Jūrmalas atkritumu pārkraušanas un šķirošanas 
stacijā (Ventspils šoseja 61, Jūrmala) laikposmā 
no 2016. līdz 2020. gadam visvairāk nonāku-
ši nešķiroti sadzīves atkritumi – vidēji 15 000 t 
gadā. 2020. gadā tās bija aptuveni 14 000 t 
jeb 78% no visiem atkritumiem. Savukārt starp 

pārējiem šķirotajiem atkritumiem visvairāk bija 
nešķirotu sadzīves atkritumu, stikla iepakojums, 
jauktais iepakojums, papīrs un kartons, biolo-
ģiski noārdāmie atkritumi (skat. 7. attēlu). Kopš 
2019. gada ir strauji pieaudzis tieši bioloģisko 
atkritumu daudzums24.

Pilsētas teritorijā, zemesgabalā “Priedaine 
2501”, atrodas sadzīves atkritumu izgāztuve 
“Priedaine” apmēram 9 ha platībā, kas ir slēg-
ta un pēc 2009. gadā akceptēta būvprojekta 
rekultivēta.

Tālākie atkritumu apsaimniekošanas plāni 
Jūrmalas valstspilsētas teritorijā tiks pieņemti 
saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas valsts 
plāna 2021.–2028. gadam virsmērķiem un 
mērķiem.

7. attēls.
Jūrmalā šķiroto atkritumu sadalījums pa veidiem (tonnas), 2016.–2020. gads
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0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

820,12

218,06

120,13
182,58

278,52
413,44

235,16
481,46

631,5
610,16

2,9
35,16

162,34
271,60

449,48

320,28
567,54

341,88
1675,6

533,41
294,6

493,34
564,64

1748,7

586,64



20 KLIMATNOTURĪGA PILSĒTVIDE JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2023.–2029. GADAM

ENERĢĒTIKA
2017.  gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tika 
ieviesta energopārvaldības sistēma, kas atbilst 
ISO  50001 standartam. Energopārvaldības 
sistēmā tiek uzskaitīts un analizēts siltumener-
ģijas, elektroenerģijas un ūdens patēriņš, kā 
arī atkritumu daudzums pašvaldības iestādēs 
un ēkās. Jūrmalas valstspilsētas administrāci-
jas darbinieki sadarbībā ar citu iestāžu dar-
biniekiem un ēku apsaimniekotājiem uzskaita 
enerģijas patēriņu, veic iekštelpu temperatūras 
monitoringu, lietderīgi izmanto elektroierīces 
un veic citas darbības, kuru rezultātā var tikt 
samazināts siltumenerģijas un elektroenerģijas 
patēriņš pašvaldības iestāžu ēkās. Papildus sil-
tumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa uz-
skaitei pašvaldība veic arī centralizēti padotā 

ūdens un savāktās kanalizācijas, kā arī atkritu-
mu patēriņa uzskaiti.

Vidējais siltumenerģijas patēriņš Jūrmalas mācī-
bu iestādēs (134 kWh/m2 2018.–2020. gadā) 
ir zemāks par vidējo rādītāju valstī (147,73 
kWh/m2  2020.  gadā), Jūrmalas mācību ies-
tāžu energoefektivitātes klase ir C un sliktāka, 
tikai dažām atjaunotajām ēkām siltumenerģi-
jas patēriņa rādītāji atbilst energoefektivitātes 
B klasei. Ņemot vērā valsts virzību klimata ne-
itralitātes virzienā, Jūrmalas mācību iestāžu 
ēkās ir liels uzlabojumu potenciāls gan ēku at-
jaunošanas jomā, gan efektīvas energoresursu 
izmantošanas jomā. 

8. attēls. 
Enerģijas patēriņš pirmsskolas izglītības iestādēs (vidēji 2018.–2020. gadā)
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9. attēls. 
Enerģijas patēriņš skolās (vidēji 2018.–2020. gadā)
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2018.  gadā Jūrmalas pilsētas dome pieņē-
ma saistošos noteikumus, lai sniegtu palīdzību 
dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pa-
sākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās, piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu 
dzīvokļu īpašnieku aktivitātēm, kas vērstas uz 
turpmāku energoresursu patēriņa samazinā-
juma nodrošinājumu. 2019.  gadā tika sniegts 
atbalsts četrām daudzdzīvokļu dzīvojamajām 
mājām energoaudita veikšanai, ēku tehniskās 
apsekošanas atzinumu sagatavošanai, palī-
dzot iedzīvotājiem identificēt ēkām nepiecie-
šamos tehniskos uzlabojumus un potenciālos 
energoefektivitāti paaugstinošos pasākumus. 
Divās ēkās 2021. gadā tika uzsākti būvdarbi.

ELEKTROAPGĀDE 
UN APGAISMOJUMS
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ielu, lauku-
mu un citu publisko teritoriju apgaismošanas, 
elektrisko tīklu, luksoforu objektu un citu satik-
smes organizācijas līdzekļu apsaimniekoša-

nu un izbūvi nodrošina Jūrmalas valstspilsētas 
pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Jūrma-
las gaisma”, kas uz 2020.  gada 1.  janvāri 
apsaimnieko:

• 144 ārējā apgaismojuma vadības skapjus;
• 636 ārējā apgaismojuma elektrosadalnes;
• 366,8 km ārējā apgaismojuma kabeļu 

līnijas;
• 95,6 km ārējā apgaismojuma 

piekarkabeļu līnijas;
• 55 km ārējā apgaismojuma gaisvadu 

līnijas;
• 7442 ārējā apgaismojuma stabus;
• 10 500 gaismekļus un prožektorus;
• 36 luksoforu objektus.

Saskaņā ar SIA “Jūrmalas gaisma” 2021. gadā 
veikto novērtējumu:

•  piekarkabeļu tehniskais stāvoklis ir labs – 
piekarkabeļi nomainīti sakarā ar AS “Sa-
dales tīkls” gaisvadu līniju pārbūvi;
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• gaisvadu līniju stāvoklis ir slikts – gaisva-
du līnijas tiek mainītas līdz ar AS “Sadales 
tīkls” gaisvadu līniju pārbūvi, kailvadi tiek 
nomainīti pret piekarkabeli AMKA vai tiek 
izbūvēta kabeļu līnija;

•  kabeļu līniju stāvoklis ir slikts – lielākā 
daļa kabeļu līniju izbūvētas 20. gadsimta 
70.–80. gados. Atsevišķi šo līniju posmi ir 
pārbūvēti, bet tas nenodrošina visas līnijas 
drošu un nepārtrauktu darbību;

• pārējās apgaismojuma infrastruktūras stā-
voklis: vadības skapju, elektrosadaļņu un 
gaismekļu stāvoklis ir apmierinošs, tie tiek 
regulāri remontēti un uzturēti, tostarp ap-
gaismojuma stabu stāvoklis ir slikts, lie-
lākā daļa izbūvēti pagājušā gadsimta 
70.–80. gados. Atsevišķi bojātie stabi ir 
nomainīti, lai nodrošinātu kopējo apgais-
mojuma līnijas darbību. Ņemot vērā stabu 
konstruktīvās atšķirības, apgaismojuma lī-
nijas kopējais vizuālais izskats ir slikts. Ap-
gaismojuma infrastruktūras pilnvērtīgai dar-
bībai visā pilsētā nepieciešams uzstādīt LED 
apgaismojumu ar apgaismojuma vadības 
iekārtām, kuras iespējams vadīt ar esošo 
vadības sistēmu;

• luksoforu objekti tiek uzturēti un remontēti, 
pilnvērtīgai luksoforu darbībai nepiecie-
šams turpināt luksoforu vadības sistēmas 
izbūvi.

2021. gadā veikta Jomas ielas apgaismojuma 
nomaiņa, tādā veidā uzlabojot energoefektivi-
tāti – ietaupot aptuveni 40–45 tūkstošus kWh 
elektroenerģijas gadā.

SILTUMAPGĀDE25 

Jūrmalas valstspilsētā centralizētās siltumapgā-
des pakalpojumus (siltumenerģijas ražošana, 
pārvade un sadale, realizācija u.c.) gan fizis-
kām, gan juridiskām personām nodrošina paš-
valdības SIA “Jūrmalas siltums”. 

CSS siltumenerģijas ražošanu SIA “Jūrma-
las siltums” nodrošina 14  katlumājās 

(kopējā uzstādītā siltumenerģijas ražošanas 
jauda – 70,3 MW), kas lokāli sadalītas pa pil-
sētas apdzīvotākajām apkaimēm – Kauguros, 
Slokā, Dubultos, Majoros, Bulduros, Lielupē un 
Ķemeros. Vislielākās katlumājas atrodas Lībie-
šu ielā 9 (kopējā uzstādītā siltumenerģijas ra-
žošanas jauda – 25 MW), Nometņu ielā 21A 
(10  +  2  MW) un Slokas ielā 47A (17  MW). 
2019. gadā Dubultos tika nodota ekspluatāci-
jā šķeldas katlumāja, kuras jauda ir 1,5 MW. 
Kopumā SIA “Jūrmalas siltums” apgādā ar 
siltumenerģiju 324 objektus, no kuriem lielākā 
daļa jeb aptuveni 80% ir dzīvojamās ēkas. 

Jūrmalas valstspilsētā uz 2021. gadu paveikto 
CSS pārbūves pasākumu efektivitātes novēr-
tējuma rezultātā var secināt, ka veikto pār-
būves darbu iespaidā nelietderīgie siltuma 
zudumi kopš 2000.  gada ir samazinājušies 
no 45 GWh līdz 22 GWh gadā, kas būtiski ir 
samazinājis kapitālsabiedrības izmaksas  par 
kurināmo un elektroenerģiju, kā arī ir samazi-
nājušies CO2 izmeši.

JŪRMALAS OSTA, PIESTĀTNES 
UN JAHTKLUBI
JŪRMALAS OSTAS attīstība tiek saistīta ar 
tūrismu. Ostas teritorijas kopplatība ir 422 ha, 
t.sk. zeme 102 ha un 320 ha liela ostas akva-
torija ar iekšējiem un ārējiem reidiem un kuģu 
ceļiem ostas pieejā (ūdens ceļš no Daugavas 
pa Buļļupi un ūdens ceļš pa Lielupes ieteku Rī-
gas jūras līcī). 

Ūdens ceļu pa Buļļupi šķērso tilts Bolderājā un 
augstsprieguma līnija, līdz ar to vienīgais ūdens 
ceļš buru jahtu ieejai Jūrmalas ostā ir Lielupes 
ieteka Rīgas jūras līcī.

Jūrmalas ostas mērķis, Jūrmalas osta – zaļākā 
osta Latvijā.

Pakalpojumi:

• maksas publiskās piestātnes izmantošana: 
Buļļuciemā (ar kuģotājiem atbilstošu pa-
kalpojumu klāstu, t.sk. kuģošanas līdzekļu 
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novietošanu ziemas periodā) Tīklu ielā 10, 
Tīklu ielā 17 (peldošās piestātnes); Lielupē, 
pie Vikingu ielas 12 (stacionārā piestātne); 
Majoros, pie Rīgas ielas 2A (stacionārā 
piestātne);

• ostas peldlīdzekļu izmantošana (tehniskās 
palīdzības sniegšanai uz ūdens, peldošo 
priekšmetu pārvietošana pa ūdeni, motor-
laivas nodrošināšana publiskos pasāku-
mos);

• ūdens teritorijas noma;
• zemes teritorijas noma;
• notekūdeņu un kanalizācijas atsūknēšana 

no kuģošanas līdzekļiem.

Jūrmalas ostas pārvalde ik gadu nodrošina os-
tas akvatorijas kuģošanas kanāla uzturēšanas 
darbus un navigācijas zīmju izvietošanu un uz-
turēšanu.

Piestātnes:

• Majoru piestātne Rīgas ielā 2A;
• piestātne Vikingu ielā 12;
•  piestātne “Jūrmala” Tīklu ielā 10 un 17.

Lai spētu pilnvērtīgi uzņemt viesus, piestātnē 
“Jūrmala” klientiem tiek nodrošināts plašs pakal-
pojumu klāsts: elektrības un ūdens pieslēgumi, 

administrācijas centra telpu un labierīcību iz-
mantošana, dušas, veļas mazgājamās mašīnas 
un žāvējamās mašīnas izmantošana, sanitārā 
pontona izmantošana, teritorijas apgaismojums, 
videonovērošana, automašīnas un ūdenstrans-
porta stāvvieta, atkritumu apsaimniekošana. 

Jūrmalā pastāvīgi darbojas 
ČETRI JAHTKLUBI:

• “Latvijas Jahtklubs”;
• jahtklubs “Porto Marine”;
• Stirnu raga jahtklubs;
• Jūrmalas Zaļais jahtklubs.

Pēdējo gadu laikā Jūrmalas valstspilsētā reģis-
trēto mazizmēra kuģošanas līdzekļu skaits pie-
aug (skat. 10. attēlu); pieaug arī Jūrmalas ostā 
ienākošo ārzemju jahtu skaits, kā arī pastāvī-
go jahtu skaits Jūrmalas ostā (skat. 11. attēlu). 
2020. gadā Covid-19 pandēmijas ierobežoju-
mu dēļ attiecīgie rādītāji samazinājās. Sakarā 
ar to, ka  2020. gadā Rīgā tika atvērtas jau-
nas piestātnes, daļa Jūrmalas ostas iepriekšējo 
klientu ir mainījuši piestātnes.

10. attēls.
Jūrmalā reģistrētie mazizmēra kuģošanas līdzekļi
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Jūrmalas teritorijas apbūve ir neviendabīga; 
daudzstāvu dzīvojamās ēkas koncentrētas lie-
lākoties Kauguros un Slokā, kā arī Dubultos un 
Bulduros, kamēr pārējā pilsētas daļā dominē 
savrupmāju vai mazstāvu apbūve.

PRIVĀTAIS MĀJOKLIS
Vērtējot ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu 
platību uz 1000 iedzīvotājiem26 (skat. 12. attē-
lu) un salīdzinot to ar citām valstspilsētām, re-
dzams, ka pēdējos gados jaunas dzīvokļu ēkas 
Jūrmalā tiek būvētas daudz vairāk nekā citviet. 

MĀJOKLIS

12. attēls.
Ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu platība uz 1000 iedzīvotājiem (m²)
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11. attēls.
Pastāvīgo jahtu skaits Jūrmalas ostā
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Tomēr, ņemot vērā dzīvokļu cenas un veikto darījumu skaitu27, redzams, ka mājokļu cenas krasi 
atšķiras Slokā, Kauguros un pārējā pilsētā (skat. 13. un 14. attēlu). 

13. attēls.
Vidējās dzīvokļu darījumu cenas ēkās, kas būvētas pirms 2000. gada, Slokā un Kauguros28
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14. attēls.
Vidējās dzīvokļu darījumu cenas ēkās, kas būvētas pēc 2000. gada, visā Jūrmalas teritorijā
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PAŠVALDĪBAS 
SOCIĀLIE MĀJOKĻI29

Pašvaldības kopējais dzīvojamais fonds pa-
līdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumos (t.sk. 
izīrētie dzīvokļi) atbilstoši uzskaitei pašvaldības 
dzīvojamo telpu uzskaites reģistrā 2020. gada 
decembrī bija 803 dzīvokļi (t.sk. dzīvokļi paš-
valdības īpašumā esošā dzīvojamā ēkā Valkas 
ielā 3, Jūrmalā). No tiem 346 dzīvokļi ir pašval-
dībai piederošās dzīvojamās mājās, attiecīgi 
pašvaldībai nepiederošās ēkās – privatizētās, 
valsts valdījumā esošās un dzīvokļu īpašnieku 
kopībai nodotās dzīvojamās mājās – izvietoti 
457 pašvaldības īpašumā esoši dzīvokļi. 

No iepriekš minētā dzīvokļu skaita atbilstoši 
informācijai dzīvošanai nederīgo dzīvojamo 
telpu reģistrā 2020.  gada decembrī uzskaitīti 
53 neizīrēti dzīvokļi.

Atbilstoši informācijai dzīvošanai derīgo dzī-
vojamo telpu reģistrā 2020.  gada decembrī 
bija uzskaitīts 21 neizīrēts dzīvošanai derīgs 
dzīvoklis, no tiem pieci sociālie dzīvokļi un čet-
ras speciālistiem izīrējamas dzīvojamās telpas, 
kas tika piedāvātas īrei pašvaldības palīdzības 
dzīvokļa jautājumu risināšanā reģistros reģistrē-
tām personām (ģimenēm) atbilstoši pieprasīju-
mam un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības at-
tiecīgajos saistošajos noteikumos noteiktajam.
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Secināms, ka 2020. gadā vislielākais piepra-
sījums bija pēc sociālajiem dzīvokļiem, tātad 
pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risi-
nāšanā visvairāk bija nepieciešama 2. reģistra 
personām, kuras sasniegušas pensijas vecumu, 
un personām ar invaliditāti. 

2020. gada janvārī pašvaldības Sociālo dzī-
vojamo telpu reģistrā bija uzskaitītas 97  soci-
ālās dzīvojamās telpas (t.sk. dzīvojamās telpas 
pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā ēkā Val-

kas ielā 3, Jūrmalā), un 2020. gadā Jūrmalas 
pilsētas dome sociālā dzīvokļa statusu noteica 
vēl 15 dzīvokļiem (skat. 16. attēlu). Vienlaikus 
Jūrmalas pilsētas dome 2020. gada 19. martā 
pieņēma lēmumu Nr. 127 “Par sociālo dzīvo-
jamo māju Valkas ielā 3, Jūrmalā”, ar kuru tika 
nolemts neizmantot sociālo dzīvojamo māju 
Jūrmalā, Valkas ielā 3, pašvaldības autonomās 
funkcijas – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzī-
vokļa jautājumu risināšanā – nodrošināšanai. 

15. attēls.
Pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā reģistros reģistrēto personu skaits
2020. gadā sadalījumā pa reģistriem
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Pieprasījums pēc pašvaldības palīdzības dzī-
vokļa jautājumu risināšanā, tas ir, pašvaldības 
palīdzības reģistros reģistrēto personu (ģime-
ņu) skaits sadalījumā pa reģistriem, atainots 
15.  attēlā (pašvaldības palīdzības reģistri at-

bilstoši saistošajiem noteikumiem). 2020. gada 
sākumā pašvaldības palīdzības reģistros re-
ģistrēto personu (ģimeņu) kopējais skaits bija 
117 personas (ģimenes), 2020. gada beigās – 
70 personas (ģimenes).

16. attēls.
Dzīvokļu dalījums atbilstoši noteiktajam statusam
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Speciālistam izīrējamo dzīvojamo telpu re-
ģistrā bija uzskaitīti 33 dzīvokļi (uzskaites dati 
2020.  gada decembrī). No 23 izīrētiem dzī-
vokļiem 16 dzīvokļi izīrēti pašvaldības izglītības 
iestāžu pedagogiem. Novērots, ka speciālisti, 
kas tika piesaistīti no citu pašvaldību adminis-
tratīvajām teritorijām, lai novērstu attiecīgo spe-
ciālistu trūkumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības 
iestādēs, nereti atteicās no piedāvātā dzīvokļa 
pašvaldības īpašumā esošajā dzīvojamajā ēkā 
Slokas ielā 63, k.3, kas pārveidota par dienes-
ta viesnīcu. Atteikums īrēt vienas istabas dzī-
vokli dzīvojamajā ēkā Slokas ielā 63, k.3, tika 
pamatots ar to, ka speciālists plāno pārcelties 
uz dzīvi tuvāk darba vietai kopā ar nepilngadī-
giem bērniem, kuri turpinātu mācības Jūrmalas 
valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādē. Kā 
atteikuma iemesls tika minēta arī dzīvojamās 
platības Slokas ielā 63, k.3, neatbilstība mūs-

dienu prasībām – dzīvoklī nav karstā ūdens, 
nav veikts mūsdienīgs remonts vai remonts veikts 
minimālā apmērā, kā arī tas, ka dzīvojamā ēka 
atrodas tālu no pilsētas izglītības iestādēm un 
ir jāizmanto divi sabiedriskie transporti, lai no 
minētās ēkas nokļūtu līdz izglītības iestādei.

Salīdzinot pašvaldības palīdzības dzīvokļa 
jautājumu risināšanā reģistros reģistrēto perso-
nu skaitu 2020. gadā un no reģistriem izslēgto 
personu skaitu, secināms, ka trešā daļa perso-
nu, kuras bija vērsušās pašvaldībā pēc palī-
dzības dzīvokļa jautājumā un tika atzītas par 
tiesīgām saņemt palīdzību, 2020.  gada laikā 
bija izslēgtas no reģistriem, jo saskaņā ar liku-
ma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināša-
nā”33 10. pantu zaudēja tiesības saņemt paš-
valdības palīdzību dzīvokļa jautājumā (skat. 
17. un 18. attēlu).

17. attēls.
Pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā reģistros reģistrēto personu skaits 2020. gadā
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18. attēls.
No pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā reģistriem izslēgto personu skaits 2020. gadā
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Salīdzinot pieprasījumu pēc palīdzības dzīvokļa jautājumā un pašvaldības izīrēto dzīvokļu skaitu 
2020. gadā, secināms, ka pieprasījums palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumā bija nodroši-
nāts 72% apmērā. 
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Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotājiem ir iespēja 
iegūt kvalitatīvu un daudzpusīgu pirmsskolas, 
vispārējo, profesionālo, augstāko un interešu 
izglītību, kā arī speciālo un iekļaujošo izglītību.

Jūrmalas teritorijā kopumā ir 36 izglītības 
iestādes, no kurām 28 ir Jūrmalas valstspilsē-
tas pašvaldības dibinātas izglītības iestādes 
(skat. 2. tabulu).

Piecu gadu laikā, no 2017./2018.m.g. līdz 2021./2022.m.g., izglītojamo skaits pašvaldības 
dibinātajās izglītības iestādēs ir samazinājies par 0,5% (skat. 19. un 20. attēlu).

IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS
UN PIEEJAMĪBA

19. attēls.
Izglītojamo skaita izmaiņas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu 1.-12. klasēs

4700
4600
4500
4400
4200
4200

2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 2020./2021. 2021./2022.

4401
44494430 4418 4406

20. attēls.
Izglītojamo skaita izmaiņas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmās
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2. tabula. Izglītības iestāžu skaits Jūrmalā

Izglītības iestādes veids Pašvaldības dibinātās izglītības iestādes / pārējās

Pirmsskolas izglītība 12/3

Pamatizglītība un vidējā izglītība 11/0

Profesionālās ievirzes izglītība 4/2

Interešu izglītība 1/0

Profesionālā izglītība 0/2

Augstākā izglītība 0/3
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Vērtējot kopējo Jūrmalas iedzīvotāju izglītības 
līmeni (skat. 21. attēlu), redzams, ka izglītības 
līmenis Jūrmalā ir līdzīgs kā Rīgā, kas skaid-
rojams ar Rīgas tuvumu. Jūrmalas valstspilsētā 
ir procentuāli vairāk iedzīvotāju ar maģistra 
grādu nekā vidēji Latvijā un salīdzinājumā ar 

citām analizētajām valstspilsētām (izņemot 
Rīgu). Mazāk iedzīvotāju nekā vidēji Latvijā 
un citās salīdzinātajās valstspilsētās (izņemot 
Rīgu), kas ieguvuši tikai pamatizglītību vai vi-
dējo izglītību. No tā var secināt, ka Jūrmalas 
iedzīvotāji izvēlas turpināt izglītības ieguvi.

Analizējot tieši Jūrmalas iedzīvotāju izglītības 
līmeni (skat. 22. attēlu), redzams, ka visvai-
rāk ir iedzīvotāju, kas ieguvuši vidējo izglītību 
(37%), maģistra grādu (26%) un arodizglītību, 

profesionālo vidējo izglītību (13%). Neliels 
skaits iedzīvotāju ir ar koledžas izglītību (2%) 
un doktora grādu (1%).

21. attēls. 
Iedzīvotāji 15 un vairāk gadu vecumā pēc augstākā sekmīgi iegūtā izglītības līmeņa 2020. gada sākumā31
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Vērtējot pašvaldības iedzīvotāju izglītības lī-
meni pēc tautības (skat. 23. attēlu), redzams, 
ka latvieši, salīdzinot ar citām tautībām, vai-
rāk ir ieguvuši bakalaura grādu, bet mazāk 
arodizglītību un profesionālo vidējo izglītību. 
Savukārt krievu tautības iedzīvotāji vairāk ir 
ieguvuši vidējo izglītību un arodizglītību vai 

profesionālo vidējo izglītību. Citu tautību pār-
stāvji vairāk nekā latvieši ir ieguvuši arodizglī-
tību vai profesionālo vidējo izglītību, vienlaikus 
procentuāli lielāks citas tautības iedzīvotāju 
skaits, kas vecāki par 15 gadiem, nav ieguvuši 
pat pamatizglītību.

22. attēls.
Jūrmalas iedzīvotāji 15 un vairāk gadu vecumā pēc augstākā sekmīgi iegūtā izglītības līmeņa
2020. gada sākumā32
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23. attēls.
Iedzīvotāji 15 un vairāk gadu vecumā pēc augstākā sekmīgi iegūtā izglītības līmeņa
un tautības 2020. gada sākumā33
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Analizējot Jūrmalas iedzīvotāju izglītības līme-
ni pēc dzimuma (skat. 24. attēlu), redzams, ka 
sievietes vairāk izvēlas turpināt mācības baka-
laura un maģistra studiju programmās, kā arī 

vairāk nekā vīrieši iegūst arodizglītību vai pro-
fesionālo vidējo izglītību. Savukārt lielākā daļa 
vīriešu (39%) neturpina izglītības ieguvi pēc 
vidējās izglītības ieguves.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības teritorijā 
darbojas 23 izglītības iestādes, kas nodro-
šina pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanu 
un sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai 
(skat. 25. attēlu). Tās ir 12 pašvaldības dibinātas 
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes, 

astoņas skolas, kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmas, un trīs privātās pirmsskolas izglītī-
bas iestādes (skat. 3. tabulu).

24. attēls.
Jūrmalas iedzīvotāji 15 un vairāk gadu vecumā pēc augstākā sekmīgi iegūtā izglītības līmeņa
un dzimuma 2020. gada sākumā34
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3. tabula. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāžu raksturojums

Izglītības iestāde Uzņemšanas vecums (gadi) Mācību valoda

Pašvaldības dibinātas pirmsskolas izglītības iestādes

JPII “Austras koks” 1,5 Latviešu
JPII “Bitīte” 1,5 Latviešu

JPII “Katrīna” 1,5 Latviešu
JPII “Lācītis” 1,5 Latviešu, krievu

JPII “Madara” 1,5 Latviešu
JPII “Mārīte” 1,5 Latviešu, krievu
JPII “Namiņš” 1,5 Latviešu
JPII “Podziņa” 2 Latviešu, krievu
JPII “Saulīte” 1,5 Latviešu, krievu

JPII “Taurenītis” 1,5 Latviešu
JPII “Zvaniņš” 1,5 Latviešu
JPII “Ābelīte” 1,5 Latviešu, krievu

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes

“Galaktika” 1,5 Krievu
Jūrmalas Montesori skola 1,5 Latviešu

“Mana skola” 1,2 Latviešu

Citas izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

Jūrmalas Vaivaru pamatskola 3 Latviešu
Jūrmalas Mežmalas vidusskola 3 Krievu
Jūrmalas Aspazijas pamatskola 3 Latviešu

Jūrmalas Majoru vidusskola 5 Latviešu
Jūrmalas Kauguru vidusskola 5 Krievu
Jūrmalas Pumpuru vidusskola 5 Latviešu

Jūrmalas Mākslas skola 3 Latviešu, krievu
Jūrmalas pamatskola 1,5 Latviešu, krievu

25. attēls. Pirmsskolas izglītības iestādes Jūrmalā
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21  Jūrmalas Pumpuru vidusskola
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14  Jūrmalas Montesori skola
15  “Mana skola”
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Vairākās izglītības iestādēs, kuras nodrošina pirmsskolas izglītību, pieprasījums pārsniedz iespēja-
mo piedāvājumu (skat. 4. tabulu).

2021./2022.  m.g. pirmsskolas izglītību Jūr-
malā iegūst 2052 izglītojamie (12 pašvaldī-
bas PII un 8 skolās ar PII programmu), no tiem 
1964 izglītojamie ir deklarēti Jūrmalas valstspil-
sētas pašvaldībā, 88 izglītojamie ir no citām 
pašvaldībām, savukārt 56 mazie jūrmalnie-
ki pirmsskolas izglītību iegūst citu pašvaldību 
izglītības iestādēs un vēl 82 – citu pašvaldību 
privātajās izglītības iestādēs.

2021. gada septembrī rindā uz pirmsskolas iz-
glītības ieguvi bija 148 bērni (ar pirmo izvēli). 
Pašvaldības pārziņā esošo pirmsskolas izglītī-
bas iestāžu telpu platība tiek izmantota pilnībā, 

tomēr pieprasījums pēc pirmsskolas izglītības 
pakalpojumiem netiek apmierināts.

Tiek prognozēts, ka līdz ar JPII “Bitīte” ēkas 
pārbūvi 2023.  gadā kopējā rinda samazinā-
sies, tomēr rinda uz pirmsskolas izglītības iestā-
dēm turpinās pastāvēt.

Izglītojamajiem pirmsskolas izglītības ieguvei 
privātajās izglītības iestādēs tiek piešķirts paš-
valdības līdzfinansējums, kā arī no 2021. gada 
11. marta tiek daļēji segtas ēdināšanas izmak-
sas PPII (skat. 5. tabulu).

4. tabula. Jūrmalas valstspilsētas dibināto izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas,
telpu noslogojums 2021./2022.m.g. sākumā

Izglītības iestāde
Izglītojamo skaits 
2021./2022.m.g. 

sākumā
Kapacitāte Piepildījums (%)

Rinda uz 
2021. gada
1. septembri

JPII “Austras koks” 101 98 103 7

JPII “Ābelīte” 196 200 98 21

JPII “Bitīte”* 76 - - 3

JPII “Katrīna” 87 90 97 10

JPII “Lācītis” 244 196 124 4

JPII “Madara” 228 188 121 9

JPII “Mārīte” 200 195 103 11

JPII “Namiņš” 80 81 99 24

JPII “Podziņa” 58 60 97 Netiek reģistrēta

JPII “Saulīte” 223 218 102 26

JPII “Taurenītis” 192** 200 96 17

JPII “Zvaniņš 117 108 108 9

* JPII “Bitīte” 2021./2022.m.g. nav savas ēkas.
** Izglītojamo skaits uz 2021. gada 25. oktobri, jo remonta dēļ mācību gada sākumā visas grupas darbu uzsākt nevarēja.
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2021./2022.m.g. pašvaldības izglītības iestā-
dēs pirmsskolas izglītības programmās strādā 
261 pedagogs, no tiem 99% sieviešu un 1% 
vīriešu.

Pašvaldības PII tehniskais stāvoklis ir ap-
mierinošs un daļēji apmierinošs, taču tehnis-
kā apsekošana veikta lielākoties 2014. gadā; 
nākamā apsekošana tiek plānota 2024. gadā.

PAMATIZGLĪTĪBA 
UN VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā darbojas 
11 vispārizglītojošās izglītības iestādes, kas no-
drošina pamatizglītības ieguvi, no tām sešas 
izglītības iestādes īsteno arī vidējās izglītības 
programmas (skat. 26. attēlu un 6. tabulu)*.

* 2022. gadā ar Jūrmalas valstspilsētas domes lēmumu tika nolemts pievienot Jūrmalas Slokas pamatskolu Jūrmalas Valsts 
ģimnāzijai, kā arī Jūrmalas Jaundubultu vidusskolu un Jūrmalas Mežmalas vidusskolu reorganizēt par pamatskolām.

5. tabula. Līdzfinansējums izglītojamajiem izglītības ieguvei privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs

Gads Līgumu skaits

Atbalsta apmērs 
par 1,5–4 

gadus vecu 
bērnu 

(EUR mēnesī)

Atbalsta apmērs 
par obligātās 

sagatavošanas 
vecuma bērnu
 (EUR mēnesī)

Ēdināšanas 
izmaksas

(EUR dienā)

Kopā 
samaksātais 

(EUR)

2017. 86 235,84 176,59 - 85 491,07

2018. 101 258,73 196,34 - 160 697,32

2019. 121 279,20 188,93 - 221 010,17

2020. 140 295,60 205,57 - 290 113,17

2021. 121 290,93 197,05 1,90

224 577,37 
(līdzfinansējums)

14 343,10
(līdzfinansējums 

ēdināšanai)

26. attēls. 
Pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes Jūrmalā
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5  Jūrmalas Vaivaru pamatskola 
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2021./2022.m.g. Jūrmalas vispārizglītojo-
šajās skolās pamatizglītību un vidējo izglī-
tību iegūst 4406 bērni un jaunieši, no tiem 
4062 audzēkņi deklarējušies Jūrmalas 
valstspilsētas pašvaldībā, 344 bērni un jaunieši 
ir no citām pašvaldībām, savukārt 944 jūrmal-
nieki iegūst izglītību citu pašvaldību izglītības 
iestādēs.

Atšķirībā no situācijas pirmsskolas izglītības 
iestādēs vairāku vispārizglītojošo skolu telpas 
Jūrmalā kopumā nav pietiekami noslogotas.

Jūrmalas vispārizglītojošajās skolās strādā 
449 pedagogi, no tiem 8% pedagogu ir 
vecumā līdz 29 gadiem. Skolās ir ievērojami 
liels gados vecāku pedagogu skaits – 50% pe-
dagogu ir vecāki par 50 gadiem. No kopējā 
pedagogu skaita 13% ir vīrieši.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vispārē-
jās izglītības iestāžu 7.–12.  klašu izglītojamo 
skaits, kam vidējais mācību vērtējums mācī-
bu gadā nav zemāks par 8,5 ballēm, salīdzi-
not ar 2016./2017.m.g., ir palielinājies par 
248 izglītojamajiem (skat. 27. attēlu).

6. tabula. Vispārējās izglītības iestāžu telpu noslogojums 2021./2022.m.g. sākumā

Izglītības iestāde
Pirmsskolas 

izglītība 1.–9. klase 10.–12. 
klase

Izglītojamo 
skaits 
(kopā)

Kapacitāte Piepildījums 
(%)

Jūrmalas pamatskola 4 75 - 79 175 45
Jūrmalas Ķemeru 

pamatskola - 111 - 111 176 63

Jūrmalas Aspazijas 
pamatskola 61 330 - 391 500* 78

Jūrmalas Slokas 
pamatskola - 252 - 252 498 51

Jūrmalas Vaivaru 
pamatskola - 162 - 193 212 96

Jūrmalas Jaundubultu 
vidusskola - 340 58 398 671 59

Jūrmalas Valsts ģimnāzija - 593 136 729 1039 70
Jūrmalas Kauguru 

vidusskola 21 522 98 641 964 66

Jūrmalas Majoru 
vidusskola 24 330 109 463 579 80

Jūrmalas Mežmalas 
vidusskola 58 385 57 500 779 64

Jūrmalas Pumpuru 
vidusskola 23 625 223 871 658 132

* Kapacitāte pēc skolas ēkas pārbūves

27. attēls. Izglītojamo skaits, kam vidējais mācību vērtējums nav zemāks par 8,5 ballēm
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Jūrmalas vidusskolu 12.  klašu izglītojamo re-
zultāti centralizētajos eksāmenos angļu valodā 
(skat. 28. attēlu), latviešu valodā (skat. 29. attē-
lu) un matemātikā (skat. 30. attēlu) pēdējo pie-
cu gadu laikā, salīdzinot ar 2016./2017.m.g., ir 

bijuši mainīgi un lielākoties zem valsts vidējā 
rādītāja, izņemot Jūrmalas Valsts ģimnāziju, kur 
centralizēto eksāmenu rezultāti visos trīs minē-
tajos priekšmetos ir stabili virs valsts vidējiem 
rezultātiem.

28. attēls.
Centralizētais eksāmens angļu valodā 12. klasēm (vidējais vērtējums, %)

Jūrmalas pilsētas
Jaundubultu vidusskola

Jūrmalas pilsētas
Kauguru vidusskola

Jūrmalas pilsētas
Mežmalas vidusskola

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Majoru vidusskola

Pumpuru vidusskola

Murjāņu Sporta ģimnāzijas
Jūrmalas strukt.

SIA “Bulduru Dārzkopības
vidusskola” (prof.)

SIVA Jūrmalas profesionālā
vidusskola (prof.)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

2020./2021. 2019./2020. 2018./2019. 2017./2018. 2016./2017.

29. attēls.
Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12. klasēm (vidējais vērtējums, %)

Jūrmalas pilsētas
Jaundubultu vidusskola

Jūrmalas pilsētas
Kauguru vidusskola

Jūrmalas pilsētas
Mežmalas vidusskola

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Majoru vidusskola

Pumpuru vidusskola

Murjāņu Sporta ģimnāzijas
Jūrmalas strukt.

SIA “Bulduru Dārzkopības
vidusskola” (prof.)

SIVA Jūrmalas profesionālā
vidusskola (prof.)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

2020./2021. 2019./2020. 2018./2019. 2017./2018. 2016./2017.
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Salīdzinot ar 2017./2018.m.g., visvairāk god-
algotu vietu valsts olimpiādēs Jūrmalas pilsētas 
pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu au-
dzēkņiem ir matemātikā 9.–12.  klasei, kā arī 
vēsturē 9. klasei un krievu valodā (svešvaloda) 

(skat. 31. attēlu). Jūrmalas pilsētas pašvaldība 
par sasniegumiem mācību priekšmetu olim-
piādēs izglītojamajiem piešķir naudas balvas 
(skat. 32. attēlu).

30. attēls.
Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasēm (vidējais vērtējums, %)

Jūrmalas pilsētas
Jaundubultu vidusskola

Jūrmalas pilsētas
Kauguru vidusskola

Jūrmalas pilsētas
Mežmalas vidusskola

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Majoru vidusskola

Pumpuru vidusskola

Murjāņu Sporta ģimnāzijas
Jūrmalas strukt.

SIA “Bulduru Dārzkopības
vidusskola” (prof.)

SIVA Jūrmalas profesionālā
vidusskola (prof.)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

2020./2021. 2019./2020. 2018./2019. 2017./2018. 2016./2017.

31. attēls.
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo godalgotās vietas mācību priekšmetu olimpiādēs

0 1 2 3 4 5

2020./2021. 2019./2020. 2018./2019. 2017./2018.

Bioloģijas valsts olimpiāde, 9.–12. klase

Filozofijas valsts olimpiāde, 11.–12. klase

Vēstures valsts olimpiāde, 10.–12. klase

Vēstures valsts olimpiāde, 9. klase

Krievu valodas (svešvalodas) valsts 
olimpiāde, 9.–12. klase

Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības
programmām) valsts olimpiāde, 7.–8. klase

Matemātikas valsts olimpiāde, 9.–12. klase

Ķīmijas valsts olimpiāde, 9. klase

Latviešu valodas valsts olimpiāde, 10.–12. klase

Ķīmijas valsts olimpiāde, 11.–12. klase

Informātikas valsts olimpiāde, 11.–12. klase



39 KONKURĒTSPĒJĪGA, IEKĻAUJOŠA UN PIEEJAMA IZGLĪTĪBA JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2023.–2029. GADAM

Daļa Jūrmalā deklarēto izglītojamo izglītību iegūst citu pašvaldību izglītības iestādēs, un šo izglītoja-
mo skaits 2021./2022.m.g. ir pieaudzis par 53%, salīdzinot ar 2017./2018.m.g. (skat. 33. attēlu).

IEKĻAUJOŠĀ IZGLĪTĪBA
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība piedāvā ap-
gūt speciālās izglītības programmas dažādos 
izglītības līmeņos. 2021./2022.m.g. tās tiek īs-
tenotas Jūrmalas pamatskolā, Jūrmalas Vaiva-
ru pamatskolā un JPII “Podziņa”; kopumā tiek 
īstenotas 15 speciālās izglītības programmas:

•  trīs speciālās pirmsskolas izglītības        
programmas;

•  deviņas speciālās pamatizglītības        
programmas;

•  trīs profesionālās pamatizglītības          
programmas.

Iekļaujošās izglītības īstenošana ir viens no 
valsts izglītības mērķiem, un lielākā vai mazākā 
mērā tā tiek īstenota ikvienā izglītības iestādē. 
Iekļaujošās izglītības īstenošana Jūrmalas valst-
spilsētas pašvaldības izglītības iestādēs ir attē-
lota 7. un 8. tabulā.

Kā redzams 7. un 8. tabulā, izglītojamo ar spe-
ciālām vajadzībām skaits pa gadiem ir mainīgs, 
bet ar tendenci palielināties. Izglītības iestādes 
atbildīgi pievēršas iekļaujošās izglītības īsteno-
šanai. 

32. attēls.
Jūrmalas pilsētas pašvaldības piešķirtās naudas balvas izglītojamajiem
par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs

35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000

5 000
0

2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

21 090
17 489

22 258
24 433

31 952

33. attēls.
Jūrmalā deklarēto izglītojamo skaits, kuri iegūst izglītību citu pašvaldību izglītības iestādēs
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7. tabula. Pirmsskolas izglītības iestādes, kurās tiek īstenotas speciālās pirmsskolas izglītības programmas

JPII “Madara” JPII “Mārīte” JPII “Taurenītis” JPII “Ābelīte”

Mācību gads A B C A B C A B C A B C

2017./2018. 1 16 7 2 42 20 1 21 18 1 33 26

2018./2019. 1 36 16 1 32 15 1 19 17 1 17 11

2019./2020. 1 34 17 1 30 15 1 16 19 1 15 10

2020./2021. 1 42 19 1 32 15 1 16 10 1 14 9

2021./2022. 1 42 19 1 31 16 1 18 10 1 14 9

A – izglītības programmu skaits; B – izglītojamo skaits; C – izglītojamo skaits pret kopējo izglītojamo skaitu (%).

8. tabula. Izglītības iestādes, kurās tiek īstenotas speciālās pamatizglītības programmas

Mācību 
gads 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 2020./2021. 2021./2022.

Jūrmalas Aspazijas 
pamatskola*

A 1 1 1 1 1

B 6 4 6 6 1

C 3 2 3 4 0,2

Jūrmalas Ķemeru 
pamatskola

A 1 1 1 1 1
B 5 3 3 3 4
C 5 3 2 3 4

Jūrmalas Slokas 
pamatskola

A 1 1 1 1 1

B 12 17 19 19 20

C 4 6 7 7 8

Jūrmalas Vaivaru 
pamatskola

A 4 4 3 3 4
B 32 32 34 30 65
C 18 18 18 18 34

Jūrmalas 
Jaundubultu 
vidusskola

A 2 1 1 1 1
B 10 6 7 9 10
C 3 2 2 3 3

Jūrmalas Kauguru 
vidusskola

A 2 2 2 2 1
B 54 49 52 41 35
C 7 7 8 6 5

Jūrmalas Mežmalas 
vidusskola

A 1 1 1 1 1

B 44 43 42 38 28

C 10 8 8 8 6

Jūrmalas Majoru 
vidusskola

A 1 1 1 1 1
B 7 11 11 9 8
C 2 3 2 2 2

Jūrmalas Valsts 
ģimnāzija**

A 1 1 1 1 1
B 16 11 9 6 4
C 4 3 1 1 1

* Līdz 2021. gadam – Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas dati.
** Līdz 2019. gadam – sākumskolas “Atvase” dati.
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Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī skolu infra-
struktūras nolietojumu un audzēkņu uzņemšanas 
kapacitāti, nākamajā attīstības periodā ir jāturpi-
na izvērtēt izglītības iestāžu tīkla un infrastruktū-
ras atbilstība faktiskajai situācijai un attīstības ten-
dencēm, tajā skaitā jāturpina attīstīt iekļaujošās 
izglītības iespējas Jūrmalas valstspilsētā, sakār-
tojot  Jūrmalas Vaivaru pamatskolas un Jūrmalas 
pamatskolas infrastruktūru.

MĀCĪŠANĀS GRŪTĪBAS
Galvenās mācīšanās grūtības izglītojamajiem 
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības 
iestādēs ir iesaistīšanās mācību procesā, inte-
lektuālā darbība, mācību uztveres grūtības, ne-
atbilstošas sociālās prasmes, sociālās un emo-
cionālās problēmas, uzvedība, hiperaktivitātes 
sindroms un koncentrēšanās grūtības.

Daudzās Jūrmalas valstspilsētas vispārējās izglītī-
bas iestādēs tiek īstenotas vai tiek uzsākts īstenot 
speciālās izglītības mācību programmas un tiek 
iekļauti izglītojamie, kuriem izglītības iegūšanas 
procesā nepieciešami individuāli atbalsta pasā-
kumi. 

Pirmsskolas sagatavošanas posma izglītojama-
jiem mācīšanās grūtību iemesls bieži ir saistīts ar 
nepietiekami attīstītām valodas lietojuma pras-
mēm. 

Galvenās mācīšanās grūtības izglītojama-
jiem pamatizglītības ieguves posmā Jūrmalas 

valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs ir 
saistāmas ar nepietiekamu iesaistīšanos mā-
cību procesā un nelabvēlīgiem sociālajiem 
apstākļiem, kas traucē mācīties, pusaudžiem – 
bieži ar mācīšanās motivācijas trūkumu. 

Atsevišķi ir nodalāmi mācīšanās traucējumi izglī-
tojamajiem, kas galvenokārt ir saistāmi ar medi-
cīnisku diagnozi. Mācīšanās traucējumu izpaus-
mes bieži kombinējas un ir dažādās smaguma 
pakāpēs. 

No pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komi-
sijas vai valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas 
Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestādes saņem 
informāciju par izglītojamajiem piemērotāko (ie-
teikto) izglītības programmu, programmas kodu 
un ieteikumus speciālo vajadzību nodrošināšanai 
mācību procesā un valsts pārbaudījumos.

Ja nepieciešams, atbalstu izglītības ieguvē Jūr-
malas valstspilsētas izglītības iestādēs var saņemt 
visu vecumposmu izglītojamie dažādās izglītības 
pakāpēs.

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS 
PAMATPRINCIPU IEVĒROŠANA 
JŪRMALAS VALSTSPILSĒTĀ
Lai nodrošinātu vienu no bērnu pamattiesībām – 
iegūt izglītību –, notiek darbs ar izglītojamajiem 
un viņu vecākiem izglītojamo kavējumu apzinā-
šanā (skat. 34. attēlu), t.sk. iemeslu noskaidroša-
na, un situācijas risināšana.

34. attēls.
Izglītojamo skaits, kam ir neattaisnoti kavējumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs
(5 mācību gadu griezumā)
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PROFESIONĀLĀS IEVIRZES 
IZGLĪTĪBA
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā darbojas se-
šas profesionālās ievirzes izglītības iestā des – 
Jūrmalas Mākslas skola, Jūrmalas Mūzikas vidus-

skola, Jūrmalas Sporta skola, Jūrmalas Futbola 
skola, Murjāņu Sporta ģimnāzijas filiāle un spe-
cializētā airēšanas sporta skola –, no tām četras 
ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dibinātas 
(skat. 9. tabulu).

JŪRMALAS MĀKSLAS SKOLA35 nodrošina 
pamatzināšanas par mākslas un dizaina attīstī-
bu un kultūras izpausmju daudzveidību, māksli-
nieciskās aktivitātes un izglītojošais process vei-
do nākamo kultūras auditoriju un tās veidotājus, 
tādēļ tai ir nozīmīga vieta Jūrmalas kopējā iz-
glītības un kultūras attīstībā un kultūrsociālās 
vides veidošanā. Mācību programmas sniedz 
iespēju izglītojamajiem:

• attīstīt profesionālās prasmes un ra-
došās spējas – sagatavoties uzņemšanai 
profesionālās vidējās izglītības ieguvei 
mākslas un dizaina programmās. Pieda-
līties mācību, konkursu, mācību darba 
skašu, izstāžu darbu vērtēšanā, kā arī 
saņemt individuālu pedagoģisko palīdzību 
un atbalstu mācību stundās, starpskatēs, 
plenēros un nodarbībās;

• attīstīt sociālās prasmes – spēju darbo-
ties grupā/komandā, attīstīt komunikāci-

jas prasmes, aktīvi līdzdarboties un spēju 
uzņemties atbildību, cienīt sevi un citus; 

• attīstīt dizaina domāšanu – saskatīt 
likumsakarības, analizēt, pētīt, vērtēt 
situāciju un rast risinājumus situācijas 
uzlabošanai.

Jūrmalas Mākslas skola ir Jūrmalas domes dibi-
nāta izglītības iestāde profesionālās ievirzes 
mākslas izglītības programmu un interešu 
izglītības programmu īstenošanai. Tās au-
dzēkņiem ir iespēja apgūt:

• profesionālās ievirzes izglītības program-
mu “Vizuāli plastiskā māksla”;

• interešu izglītības programmas 
(skat. 43. lpp.);

• estētiskās audzināšanas skoliņas “Mans 
mazais” nodarbības pirmsskolas vecuma 
bērniem;

• mūžizglītības programmas.

PROFESIONĀLĀ UN INTEREŠU 
IZGLĪTĪBA, MŪŽIZGLĪTĪBA

9. tabula. Audzēkņu skaits Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dibinātās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
2021./2022.m.g. sākumā

Izglītības iestāde Audzēkņu skaits

Jūrmalas Mākslas skola 418 (718)

Jūrmalas Mūzikas vidusskola 514

Jūrmalas Sporta skola* 945

Jūrmalas Futbola skola* 244

* Nav savas ēkas
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Jūrmalas Mākslas skola piedāvā daudz-
veidīgas interešu izglītības programmas 
2021./2022.m.g.:

• vizuālās mākslas darbnīca;
• vokālais ansamblis;
• tēlotājmākslas studija;
• zīmēšanas un gleznošanas studija;
• gleznošana un animācija;
• grafikas darbnīca;
• lietišķā datorgrafika;
• “Photoshop” pamati;
• digitālā zīmēšana;
• zīda apgleznošana;
• porcelāna apgleznošana;
• keramika;
• modes studija;
• sporta dejas, Latīņamerikas dejas, horeo-

grāfija;
• tekstilmākslas darbnīca jauniešiem;
• gleznošanas studija jauniešiem;
• vizuālās mākslas darbnīca jauniešiem;
• dizaina darbnīca jauniešiem;
• akadēmiskā zīmēšana;
• foto pamati;
• estētiskās audzināšanas skoliņa 

“Mans mazais”

JŪRMALAS MŪZIKAS VIDUSSKOLA37 ir 
Jūrmalas domes dibināta izglītības iestāde pro-
fesionālās ievirzes mūzikas izglītības program-
mu īstenošanai. Skolā profesionālās ievirzes 
izglītību izglītojamie iegūst līdztekus mācībām 
vispārējās izglītības iestādēs.

Profesionālās ievirzes izglītība, ko apgūst sko-
las audzēkņi, attīsta muzikālās dotības, zinā-
šanas mūzikas teorijā, instrumenta spēlē vai 
dziedāšanā. Skolas audzēkņi tiek sagatavoti 
izglītības turpināšanai mūzikas vai kultūrizglītī-
bas augstskolās Latvijā un ārzemēs.

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņiem tiek 
nodrošināta profesionālās ievirzes izglītības ie-

guve pamatizglītības (20V) un vidējās izglītības 
pakāpē (30V), kā arī sniegtas apmācības sa-
gatavošanas līmenī. Mācības tiek organizētas 
teorētiskajās un praktiskajās grupu un individu-
ālajās nodarbībās, arī sniedzot iespējas reālas 
koncertēšanas pieredzes gūšanai. Vienlaikus 
Jūrmalas Mūzikas vidusskola īsteno arī interešu 
izglītības programmas audzēkņiem dažādās 
vecuma grupās.

Profesionālās ievirzes izglītības 
programmas

Taustiņinstrumentu spēle:

• klavierspēle (20V; 30V)
• akordeona spēle (20V)
• ērģeļspēle (30 V)

Vokālā mūzika:

• kora klase (20V)
• kora diriģēšana (30V)
• vokālā un skatuves māksla (30V)

Stīgu instrumentu spēle:

• vijoles spēle (20V; 30V)
• čella spēle (20V; 30V)
• ģitāras spēle (20V; 30V)
• kokles spēle (20V; 30V)
• arfas spēle (30V)

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle:

• flautas spēle (20V; 30V)
• klarnetes spēle (20V; 30V)
• obojas spēle (20V; 30V)
• saksofona spēle (20V; 30V)
• trompetes spēle (20V; 30V)
• eifonija spēle (20V; 30V)
• trombona spēle (20V; 30V)
• mežraga spēle (20V)
• tubas spēle (20V)
• sitaminstrumentu spēle (20V; 30V)
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Interešu izglītības programmas

• “Mazais muzikants” pirmsskolas vecuma 
bērniem

• “Mazais vokālās mūzikas kolektīvs” 
• “Dziedāšanas pamati” 
• “Džeza improvizācija” 
• Stīgu ansamblis “Da Braccio” 
• Muzikālā joga 
• Skatuves kultūra 
• Sitaminstrumentu ansamblis 

“Sitam pa citam”
• Tautas mūzikas instrumentu ansamblis 
• Nošu rakstīšanas programmas “Sibelius” 

apguves nodarbības

No 2020. līdz 2026. gadam JMV izvirzīti trīs 
stratēģiskie attīstības mērķi38:

• mūsdienīga izglītība – JVM nodrošina 
izcilību un atbilstošu, profesionālu zināšanu 
un prasmju apguvi, kuras audzēkņi izman-
tos dzīvē, būs sagatavoti augstākam izglī-
tības līmenim un spēs paust savu attieksmi 
pret mūziku;

• personības izaugsme – JVM veicina brī-
vas, garīgi attīstītas, radošas un inteliģentas 
personības izaugsmi, rada muzicēšanas 
prieku, sniedz mūzikas kultūru audzēkņu 
vecākiem, pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, 
kā arī ceļ kultūras līmeni valstī – panākumi 
konkursos, koncertu norise skolā, audzēkņu 
piesaiste reto mūzikas instrumentu apguvei;

• labvēlīga vide – JVM veido radošu un 
atvērtu vidi pārmaiņām un sniedz atbalstu, 
kas sekmē augstu pedagogu, audzēkņu un 
to vecāku lojalitāti, palīdz nezaudēt talan-
tīgos audzēkņus un samazina kopējo au-
dzēkņu atbirumu mācību procesā.

Sporta interešu izglītības un profesionālās 
sporta ievirzes programmu attīstību pilsētā 
koordinē Izglītības pārvalde, kuras pakļautībā ir 
Jūrmalas Sporta skola un Jūrmalas Futbola skola. 

Lai nodrošinātu plānveida sporta attīstību (attīs-
tot infrastruktūru, piesaistot profesionālus trene-

rus, palielinot izglītojamo skaitu) sporta jomas 
galvenajos virzienos (augsto sasniegumu spor-
tā, sacensību sportā, sportā visiem, veselības 
sportā un invalīdu sportā), tika noteikti priori-
tārie sporta veidi. Prioritārie komandu sporta 
veidi ir volejbols, it īpaši pludmales volejbols, 
futbols, basketbols un handbols. Savukārt in-
dividuālais sporta veids ir vieglatlētika, it īpaši 
tādas disciplīnas kā skriešana un lēkšana, kas 
nodrošina cilvēka vispārējās fiziskās sagatavo-
tības un citu sporta veidu apguves pamatu. Šie 
sporta veidi ir prioritāri noteikti arī valsts līmenī, 
par ko liecina ik gadu piešķirtais finansējums to 
attīstībai.

Jūrmalā šie sporta veidi tiek atbalstīti primāri, 
un pēc iespējas tiek likts uzsvars un palielināta 
konkurētspēja sacensībās Latvijā, kā arī Eiro-
pas un pasaules mērogā, koncentrējot finanšu 
un cilvēkresursus infrastruktūras un profesionā-
lisma attīstībā.

JŪRMALAS SPORTA SKOLAS pamatvirziens 
ir profesionālās ievirzes un interešu izglītība 
sportā. Tās mērķi ir:

• īstenot profesionālās ievirzes sporta izglī-
tības programmas un interešu izglītības 
programmas sportā un veicināt bērnu un 
jauniešu brīvā laika lietderīgu izmantošanu;

• nodrošināt sistematizētu zināšanu un pras-
mju apguvi, veicinot vērtīborientācijas vei-
došanos sportā līdztekus pamatizglītības 
vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod ie-
spēju sagatavoties profesionālās izglītības 
ieguvei izraudzītajā virzienā;

• veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot iz-
glītību, kas nodrošinātu profesionālās ievir-
zes sporta izglītības programmās noteikto 
mērķu sasniegšanu;

• veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot 
izglītību, kas nodrošinātu fiziski, garīgi un 
emocionāli attīstītas personības attīstību, 
motivējot aktīvam, kustīgam dzīvesveidam, 
veicinot apzināties sporta pozitīvo ietekmi, 
personības izaugsmi un veidošanos.
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Programmas, ko piedāvā Jūrmalas Sporta sko-
la, var iedalīt divās apakšjomās.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības 
programmas:

• basketbols,
• burāšana,
• daiļslidošana,
• džudo,
• handbols,
• hokejs,
• mākslas vingrošana,
• peldēšana,
• regbijs,
• vieglatlētika,
• volejbols.

Sporta interešu izglītības programmas:

• peldēšana,
• regbijs,
• ritmika,
• volejbols,
• vieglatlētika,
• estētiskā vingrošana,
• sporta ABC.

Interešu izglītības nodarbības Jūrmalas bēr-
niem un jauniešiem ir pieejamas bez maksas.

JŪRMALAS FUTBOLA SKOLA ir profesionā-
lās ievirzes sporta izglītības iestāde, kurā bez 
maksas īsteno futbola apmācību bērniem (zē-
niem un meitenēm) no piecu gadu vecuma.

Tās mērķi ir:

• attīstīt futbolu kā augstu sasniegumu sportu 
un nodrošināt konkurētspējīgu futbola 
sistēmu;

• izveidot Latvijas Futbola federācijas 
A līmeņa Akadēmijas prasībām atbilstošu 
futbola struktūru;

• veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot 

izglītības un audzināšanas procesu, lai 
nodrošinātu fiziski, garīgi un emocionāli 
attīstītas personības veidošanos;

• motivēt izglītojamos aktīvam, kustīgam 
dzīvesveidam, veicinot apzināties sporta 
pozitīvo ietekmi uz personības izaugsmi;

• veicināt izglītojamo vērtību orientācijas 
veidošanos sportā līdztekus pamatizglītī-
bas vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod 
iespēju sagatavoties sporta profesionālās 
izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā un 
paplašina karjeras iespējas darbībai pro-
fesionālajā futbolā;

• sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret 
sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, valsti, demokrā-
tijas un morāles vērtībām.

PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā profesionālo izglītību nodrošina 
trīs profesionālās izglītības iestādes, kas nav 
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dibinātas.

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS 
UN PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 
“PRAKTIKUMS”39

Izglītības iestāde īsteno ISCED 4.  līmeņa un 
profesionālās izaugsmes un personīgās attīstī-
bas izglītības programmas:

• pieaugušo neformālās izglītības programmas;
• profesionālās tālākizglītības programmas 

(ar kvalifikācijas ieguvi);
• profesionālās pilnveides programmas;
• pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides A programmas;
• ārstniecības personu tālākizglītības kursus.

Izglītības programmas tiek īstenotas klātienē un 
neklātienē, t.sk. tālmācībā. Programmu saturs 
balstīts uz jaunākajiem zinātniskajiem atklāju-
miem, integrējot dažādas zinātņu nozares, un 
ne mazāk kā 40% no mācību procesa veido 
praktiskās nodarbības, lai nodrošinātu jebku-
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ra dalībnieka spēju pielietot iegūtās zināšanas 
profesionālajā darbībā. Izglītības programmu 
īstenošanu nodrošina dažādu zinātnes nozaru 
valsts līmeņa eksperti.

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS 
AĢENTŪRAS JŪRMALAS PROFESIONĀLĀ 
VIDUSSKOLA40

SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā iespē-
jams apgūt vairāk nekā 10 dažādas profesio-
nālās izglītības programmas:

• profesionālās vidējās izglītības programma 
“Rūpniecības komercdarbinieks”;

• profesionālās vidējās izglītības programma 
“Datorsistēmu tehniķis”;

• profesionālās vidējās izglītības programma 
“Tirdzniecības zāles darbinieks”;

• profesionālās vidējās izglītības programma 
“Informācijas ievadīšanas operators”;

• profesionālās vidējās izglītības programma 
“Šuvēja palīgs”;

• profesionālās vidējās izglītības programma 
“Montāžas darbu atslēdznieks”;

• profesionālās vidējās izglītības programma 
“Pavāra palīgs”;

• profesionālās vidējās izglītības programma 
“Konditora palīgs”;

• profesionālās tālākizglītības programma 
“Lietvedis”;

• profesionālās tālākizglītības programma 
“Veļas mazgātājs un gludinātājs”;

• profesionālās tālākizglītības programma 
“Apdrukas tehnoloģijas”;

• profesionālās tālākizglītības programma 
“Florists”;

• profesionālās tālākizglītības programma 
“Koksnes materiālu apstrādātājs”;

• profesionālās tālākizglītības programma 
“Noliktavas darbinieks”.

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA41

Bulduru Dārzkopības vidusskola piedāvā iegūt 
gan profesionālo, gan tālākizglītību dažādās 
programmās:

• arodizglītības programma “Augkopis”;
• arodizglītības programma “Dārzkopis”;
• arodizglītības programma “Kokkopis (ar-

borists)”;
• profesionālās vidējās izglītības programma 

“Dārzkopības tehniķis”;
• profesionālās vidējās izglītības programma 

“Ainavu būvtehniķis”;
• profesionālās vidējās izglītības programma 

“Pavārs”;
• profesionālās vidējās izglītības programma 

“Viesmīlības pakalpojumu speciālists”;
• profesionālā tālākizglītība programma 

“Kokkopis (arborists)”,
• profesionālā tālākizglītība programma 

“Ainavu būvtehniķis”;
• profesionālā tālākizglītība programma 

“Dārzkopības tehniķis”.

AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā darbojas trīs izglītības iestādes, 
kas nodrošina augstāko izglītību. Augstākās iz-
glītības iestāžu nelielais skaits Jūrmalā ir saistīts 
ar Rīgas tuvumu, kā rezultātā iedzīvotājiem ir 
iespēja apmeklēt studijas galvaspilsētā un dzī-
vot Jūrmalā.

LATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA42

Latvijas Kristīgā akadēmija piedāvā augstas 
kvalitātes augstāko izglītību. Studiju program-
mas ir balstītas pētniecībā un organizētas ino-
vatīvas starpdisciplināras izpētes ietvarā. Aka-
dēmijā var apgūt šādas studiju programmas:

• akadēmiskā bakalaura studiju programma 
“Bībeles māksla”;

• akadēmiskā bakalaura studiju programma 
“Teoloģija”;

• profesionālā bakalaura studiju programma 
“Karitatīvais sociālais darbs”;

• otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītī-
bas studiju programma “Sociālais darbs”;

• profesionālā maģistra studiju programma 
“Supervīzija”;
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• profesionālā maģistra studiju programma 
“Karitatīvais sociālais darbs”;

• profesionālā maģistra studiju programma 
“Sociālās uzņēmējdarbības vadība”;

• akadēmiskā maģistra studiju programma 
“Bībeles māksla”;

• akadēmiskā maģistra studiju programma 
“Teoloģija”;

• doktorantūras skola.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA 
MEDICĪNAS KOLEDŽA43

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas ko-
ledžā studijas tiek nodrošinātas divos studiju 
virzienos – “Veselības aprūpe” un “Sociālā 
labklājība” –, kuros ir akreditētas šādas devi-
ņas 1.  līmeņa profesionālās augstākās izglītī-
bas studiju programmas: 

• “Māszinības”;
• “Ārstniecība”;
• “Estētiskā kosmetoloģija”;
• “Ārstnieciskā masāža”;
• “Biomedicīnas laborants”; 
• “Radiologa asistents”;
• “Podoloģija”;
• “Sociālā aprūpe”; 
• “Sociālā rehabilitācija”.

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS 
AĢENTŪRAS KOLEDŽA44

SIVA koledžā var apgūt šādas 1. līmeņa profe-
sionālās augstākās izglītības studiju program-
mas:

• “Cilvēku resursu vadība” – personāla spe-
ciālists (arī tālmācībā);

• “Mārketings un tirdzniecība” – mārketinga 
un tirdzniecības speciālists (arī tālmācībā);

• “Grāmatvedība un nodokļi” – grāmatvedis 
(arī tālmācībā);

• “Lietišķo sistēmu programmatūra” – prog-
rammētājs;

• “Informācijas tehnoloģijas” – datorsistēmu 
un datortīklu administrators;

• “Viesnīcu vadība” – viesnīcu darba orga-
nizators (arī tālmācībā).

INTEREŠU IZGLĪTĪBA 
UN MŪŽIZGLĪTĪBA
Interešu izglītības programmas (skat. 35. attēlu) 
tiek īstenotas visās Jūrmalas valstspilsētas paš-
valdības vispārējās izglītības iestādēs un visās 
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, kā arī 
Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrā, kas 
ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dibināta 
interešu izglītības iestāde, kura īsteno interešu 
izglītības programmas, veic interešu izglītības 
organizatoriski metodisko darbību, kā arī veic 
darbu ar jaunatni pašvaldībā.

35. attēls.
Interešu izglītības programmu skaits pa jomām
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2021.  gadā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldī-
ba bija izsniegusi 18 licences interešu izglītī-
bas programmu īstenošanai un vienu licenci 
pieaugušo neformālās izglītības programmas 
īstenošanai privātpersonām un organizācijām 

(skat 36. attēlu), kuras nav izglītības iestādes. 
Jūrmalā tiek piedāvāta mūžizglītības ieguve 
dažādos virzienos – mākslā, datorzinātnēs, 
svešvalodās, valsts valodas pilnveidei u.c.

Daudzfunkcionālais dabas tūrisma centrs

Kopš 2021.  gada norisinās darbs pie daudz-
funkcionāla dabas tūrisma centra būvniecības, 
lai 2023. gadā atklātu mūsdienīgu, interaktīvu 
pašvaldības objektu, kura informatīvi izglītojošo 
saturu veidos pamata ekspozīcija, kas akcentēs 
Jūrmalas dabas bagātības un to daudzveidību, 
procesus dabā un cilvēka atbildību par dabis-
kās vides saglabāšanu. Papildus pastāvīgās 
ekspozīcijas zālei būs arī mainīgās ekspozīcijas 
zāle, konferenču zāle, telpas mācību nodarbī-
bām un pasākumiem, kafejnīca, kā arī atvērtā 
tipa biroja telpas uzņēmējiem.

Dabas tūrisma centrā, izmantojot inovatīvus 
un interaktīvus risinājumus, apmeklētājiem būs 
iespēja izglītoties, izzināt dabu un saturīgi pa-
vadīt laiku. Izvietotās ekspozīcijas galvenie 
apmeklētāji un primārā mērķa grupa ir skolas 
vecuma bērni un jaunieši, kas centru apmeklē 

dabaszinību mācību stundu ietvaros un, izman-
tojot ekspozīciju eksponātus, praktiski nostipri-
na teorētiskās zināšanas par procesiem dabā: 

• Jūrmalas izglītības iestāžu audzēkņi, visas 
klašu grupas; 

• Latvijas izglītības iestāžu audzēkņi, visas 
klašu grupas; 

• augstākās izglītības iestāžu audzēkņi;
• vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

pedagogi.

2021.  gadā tika uzsākta arī meža parka 
Tūristu ielā 17 labiekārtošana, sakārtojot terito-
riju Ķemeru apkaimē kopumā 15,74 ha platībā. 
Meža parks papildinās daudzfunkcionālā da-
bas tūrisma centra izglītojošo funkciju, sniedzot 
iespēju rīkot mācību un izglītojošas nodarbības 
ārpus telpām. 

36. attēls.
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai
izsniegto licenču skaits 2017.–2021. gadā
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Kultūra un kultūras mantojums ir nozīmīgs re-
surss gan Jūrmalas tēla un identitātes veido-
šanā, gan tūrisma nozares, īpaši kultūras un 
radošā tūrisma, attīstībā. Daudzveidīgu kultū-
ras aktivitāšu attīstīšana, kultūras mantojuma 
saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana jaunu 
kultūras pakalpojumu un produktu veidošanai 
ir svarīgs priekšnoteikums kvalitatīvas dzīves un 
atpūtas telpas attīstībai pilsētas iedzīvotājiem. 
Kultūra arī sekmē pilsētas konkurētspēju un eko-
nomisko izaugsmi.

JŪRMALAS KULTŪRVIDE – 
PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA 

Jūrmalas ģeogrāfiskais novietojums, kā arī gal-
vaspilsētas Rīgas tuvums ir būtiska priekšrocība 
pilsētai kļūt par nacionāla un starptautiska mē-
roga kultūras norišu centru.

Kultūras procesu pārraudzību veic Jūrmalas 
valstspilsētas administrācijas Kultūras nodaļa. 
Tās mērķis ir veidot un koordinēt kultūrpolitikas 
īstenošanu Jūrmalā, veicināt līdzsvarotu kultūras 
un mākslas nozaru jaunrades attīstību, sekmēt 
kultūras materiālā un nemateriālā mantojuma 
saglabāšanu, veicināt piederību Jūrmalas un 
Latvijas kultūras telpai, veidojot Jūrmalā kvali-
tatīvu un uz radošumu balstītu kultūrvidi.

2021. gadā tika izveidota Jūrmalas valspilsē-
tas pašvaldības iestāde “Kultūrtelpas un vides 
dizaina centrs”, kuras uzdevums ir sakārtot un 
veicināt efektīvu kultūrvēsturiskā mantojuma 
aizsardzības un jaunu pilsētvides dizaina ob-
jektu izgatavošanas un uzstādīšanas jautājumu 
risināšanu.

Saskaņā ar valsts kultūras statistikas datu bāzes 
“Kultūrasdati.lv” informāciju, Jūrmalā ir vairāk 
nekā 20 valsts, pašvaldības un privāto kultūras 
institūciju (skat. 37. attēlu). 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pārraudzī-
bā ir šādas kultūras iestādes:

• Jūrmalas Kultūras centrs ar struktūrvienī- 
bām – Kauguru Kultūras nams, Mellužu 
estrāde un Jūrmalas teātris;

• Jūrmalas muzejs ar filiālēm – Aspazijas 
māja, Jūrmalas Brīvdabas muzejs, Bulduru 
Izstāžu nams;

• Jūrmalas Centrālā bibliotēka ar struktūrvie-
nībām – Asaru bibliotēka, Bulduru biblio-
tēka, Alberta Kronenberga Slokas bibliotē-
ka, Ķemeru bibliotēka, Kauguru bibliotēka; 

• pašvaldības SIA “Dzintaru koncertzāle”;
• Ķemeru ūdenstornis.

Nozīmīga laikmetīgās mākslas norišu vieta pil-
sētā ir Mākslas stacija “Dubulti.”

Pilsētas kultūras dzīves daudzveidošanā aktīvi 
piedalās arī kultūrizglītības iestādes – Jūrmalas 
Mūzikas vidusskola un Jūrmalas Mākslas sko-
la, kas nodrošina kultūras aktivitātes bērniem un 
jauniešiem. 

Jūrmalas teritorijā atrodas un pilsētas kultūras 
dzīvē aktīvi iesaistās arī:

• Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 
pakļautībā esošais muzejs – Raiņa un 
Aspazijas vasarnīca; 

• privātās izstāžu zāles – galerija “Nellija”, 
mākslas galerija gleznu teātra “ART” rezi-
dence “Inner Light”, galerija “Jūrmala”;

• vairāk nekā 15 aktīvas nevalstiskās organi-
zācijas.

KULTŪRVIDE
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FINANSĒJUMS KULTŪRAI
Pašvaldības 2020. gada budžetā kultūrai, at-
pūtai un reliģijai atvēlētais finansējums bija 
12,6% no budžeta kopējiem izdevumiem, 

2019. gadā – 10%; pēdējo piecu gadu laikā 
kultūras nozarei atvēlētais finansējums Jūrma-
las pašvaldības budžetā ir no 5,3% līdz 7,8% 
(skat. 10. tabulu).

Kopš 2015.  gada Jūrmalas valstspilsētas paš-
valdība organizē projektu konkursus “Profesio-
nālās mākslas pieejamība Jūrmalā” un “Iedzī-
votāju iniciatīvas projektu konkursu kultūras un 
mākslas nozares attīstības veicināšanai”. Trīs 
gadus – no 2017. līdz 2019. gadam – finansē-

jums bija pieejams projektu konkursa “Jūrmala – 
Latvijas valsts simtgadei” ietvaros. 2020. gada 
nogalē tika apstiprināta jauna mērķprogramma 
“Radošuma un kultūras izpausmju daudzveidī-
bas veicināšana Jūrmalā”.

10. tabula. Kultūras nozarei piešķirtais finansējums Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžetā (2017.–
2021. gads)46

Gads Kultūras nozarei piešķirtais
finansējums (EUR)

Kultūras nozarei piešķirtais finansējums 
(% no kopējā budžeta) 

2017. 4 235 798 5,8

2018. 6 441 852 7,8

2019. 5 543 394 6,2

2020. 4 751 352 5,3

2021. 6 745 278 5,4

37. attēls. 
Jūrmalas kultūras iestāžu teritoriālais pārklājums, 2017.–2021. gads
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Kopumā sabiedrība Jūrmalā ir apmierināta ar 
kultūras dzīvi pilsētā. 

Saskaņā ar SKDS 2020. gadā veiktu 
pētījumu, 76% iedzīvotāju ir apmierināti 
ar kultūras un izklaides piedāvājumu 
Jūrmalā.

Salīdzinot ar 2018. gadu, apmierinātu res-
pondentu skaits 2020. gadā ir samazinājies. 
Tas ir izskaidrojams ar ierobežoto kultūras 

pakalpojumu pieejamību, ko 2020. gadā ra-
dīja Covid-19 pandēmijas izplatības ierobe-
žošanai valstī noteiktie publisko pasākumu 
rīkošanas noteikumi. Vairāk nekā puse iedzīvo-
tāju atzinīgi novērtējuši Dzintaru koncertzāles 
Lielās (atklātās) zāles darbību (73%), Dzinta-
ru koncertzāles Mazās (slēgtās) zāles darbību 
(56%) un Mellužu estrādes darbību (52%). 
2020. gadā atzinīgāk nekā 2018. gadā tika 
novērtēta Jūrmalas Kultūras centra un Jūrmalas 
teātra darbība.

Kvalitatīvais kultūras iestāžu piedāvājums sek-
mē pakāpenisku apmeklētāju skaita pieau-
gumu. Līdz 2019.  gadam apmeklētāju skaits 
Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un tās struktūr-
vienībās ik gadu pieauga par 8%, Jūrmalas 

muzejā un tā filiālēs – par 10%, Jūrmalas Kul-
tūras centrā un tā filiālēs – par 7%, Dzintaru 
koncertzālē – par 2,8%. Jūrmalas bibliotēkās 
lasītāju skaits pieaudzis par 7,31%, izsniegumu 
skaits – par 17,76%.

38. attēls.
Iedzīvotāju apmierinātība ar kultūras dzīvi Jūrmalā (2016., 2018., 2020. gads)47
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11. tabula. Finansējums projektu  konkursiem un atbalstīto projektu skaits (2016.–2020. gads)

Gads
Projektu konkurss 

“Profesionālās mākslas 
pieejamība Jūrmalā”

Iedzīvotāju iniciatīvas 
projektu konkursi kultūras un 

mākslas nozares attīstības 
veicināšanai

Projektu konkurss “Jūrmala – 
Latvijas valsts simtgadei”

Finansējums 
(EUR)

Projektu 
skaits

Finansējums 
 (EUR)

Projektu 
skaits

Finansējums 
 (EUR)

Projektu 
skaits

2016. 193 573,14 14 (13) 46 056,70 15 - -

2017. 161 400 13 (12) 25 805 9 26 152 8

2018. 106 570 10 21 641,89 5 49 679,83 9

2019. 113 732,97 8 15 715,13 5 30 000 1

2020. 119 323,09 6 16 986,96 6 - -
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Saskaņā ar SKDS49 veiktās aptaujas datiem, 
vairāk nekā puse jūrmalnieku uzskata, ka jātur-
pina organizēt tādus lielos pilsētas pasākumus 
kā, piemēram, Jūrmalas Kūrorta svētki (67,5%), 
Jomas ielas svētki (66,9%), Kauguru svētki 
(64,5%). Savukārt iedzīvotāju diskusijās 90% 
dalībnieku norādījuši, ka pilsētā jāattīsta nelieli 
kamerstila, neformālas gaisotnes pasākumi, kas 
raksturotu katru pilsētas apkaimi. Tāpat tika uz-
svērts, ka pasākumu rīkošana jādeleģē jūrmal-
niekiem un tajos jāiesaista vietējie iedzīvotāji. 

Pēdējos gados attīstās iedzīvotāju iniciatīvas, 
organizējot lokālus pasākumus, – piemēram, 
kopš 2019. gada savus svētkus svin Žubītes ie-
las iedzīvotāji, ik gadu notiek Ķemeru svētki. 

Jūrmalā mūžizglītību un radošu līdzdalību pil-
sētas iedzīvotājiem nodrošina visas kultūras 
iestādes. 

Jūrmalnieku iesaisti radošo kolektīvu darbībā 
un kultūras pasākumu pieejamību nodrošina 
Jūrmalas Kultūras centrs un tā struktūrvienības – 
Kauguru Kultūras nams un Jūrmalas teātris. 

JŪRMALAS KULTŪRAS CENTRS veido saturā 
un formā daudzveidīgu kultūras un mūžizglītības 
pakalpojumu klāstu un nodrošina tā pieejamību 
sabiedrībai; sekmē sabiedrības radošo iniciatīvu 
un sociālās līdzdalības aktivitāti kultūras procesos; 
sekmē un atbalsta sabiedrības iesaisti nacionālās 
kultūras vērtību – Dziesmu un deju svētku tradī-
ciju – saglabāšanā. 

KAUGURU KULTŪRAS NAMS ir Jūrmalas Kul-
tūras centra filiāle, kuras darbības pamatvirziens 
ir darbs kultūrizglītības jomā. Tajā darbojas dažā-
du interešu radošie kolektīvi un tiek realizēti dažā-
di kultūras projekti. 

JŪRMALAS TEĀTRIS ir viens no retajiem Latvijas 
amatierteātriem, kam ir teātrim atbilstošas telpas. 
Jūrmalas teātrī darbojas aktieru-amatieru trupa, 
leļļu teātris-studija un jauniešu teātra studija. 

Jūrmalas Kultūras centrā un Kauguru Kultūras 
namā darbojas 25 radošie kolektīvi, kuros ko-
pumā darbojas aptuveni 766 dalībnieki – gan 
bērni un jaunieši, gan vidējā paaudze un seniori. 
Jūrmalas teātrī darbojas aptuveni 30 aktieru.

12. tabula. Pasākumu skaits Jūrmalā, 2016.–2020. gads48

Gads Pasākumi klātienē Kultūras aktivitātes
“Facebook” Tiešraides

2016. 700 - -
2017. 750 - -
2018. 770 - -
2019. 854 - -
2020. 479 68 17

PIEEJAMĪBA UN LĪDZDALĪBA
Jūrmalā ir attīstīts daudzveidīgs, dažādām 
mērķauditorijām piemērots kultūras pasāku-
mu klāsts. Līdz 2020. gadam Jūrmalā vidēji 
notika aptuveni 800 pasākumu gadā. Lielā-
kos pasākumus, piemēram, Jūrmalas Kūrorta 
svētkus, Kauguru svētkus, Jomas ielas svētkus, 
apmeklējuši 10 000–20 000 apmeklētāju, nakts 
ekspedīciju bērniem “Nestāsti pasaciņas” 
Dzintaru mežaparkā – 8000 apmeklētāju. 
2020.  gadā saistībā ar Covid-19 pandēmiju 
un tās dēļ noteiktajiem ierobežojumiem kultūras 
nozares tradicionālā darbība – lielu pasākumu 

organizēšana – daļēji tika apturēta. Kultūras 
iestādes, pielāgojoties situācijai un lai nodroši-
nātu kultūras pakalpojumu pieejamības nepār-
trauktību, veidoja un virtuālajā telpā piedāvāja 
dažādus kultūras pasākumus, piemēram, tieš-
saistes koncertus, teātra izrādes, pasaku lasīju-
mus, virtuālās izstādes, kā arī veidoja nelielus 
kamerpasākumus, ievērojot epidemioloģiskās 
drošības noteikumus. 2020. gadā, samazino-
ties klātienes pasākumu skaitam un apmeklē-
jumam, palielinājās e-vidē pieejamo kultūras 
produktu skaits un apmeklējums.



54 LAIKMETĪGA KULTŪRA JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2023.–2029. GADAM

JŪRMALAS CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA ar 
struktūrvienībām veido visblīvāko kultūras ies-
tāžu pārklājumu, nodrošinot kultūras aktivitāšu 
un informācijas pieejamību vistuvāk iedzīvo-
tājiem, sekmējot e-pakalpojumu un digitālā 
satura pieejamību. 2020. gadā grāmatu iz-
sniegšana ir pieaugusi par 515 e-grāmatām.
Visās bibliotēkās bez maksas var ņemt līdzi uz 

mājām grāmatas un citus uzziņas materiālus, 
lasīt laikrakstus, žurnālus un citus informatīvos 
izdevumus, saņemt bibliotekāra konsultācijas, 
lietot datoru ar interneta pieslēgumu un bez-
vadu internetu (Wi-Fi), apskatīt mākslas un lite-
ratūras izstādes un piedalīties pasākumos gan 
pieaugušajiem, gan bērniem. Bibliotēkā bez 
maksas pieejamas dažādas datu bāzes.

14. tabula. Jūrmalas teātra darbības rādītāji (2016.–2020. gads)51

Gads 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

Izrāžu skaits 73 68 69 63 23

t.sk. Leļļu teātra-studijas 
izrādes 9 13 12 14 10

t.sk. bērnu un jauniešu 
teātra izrādes 1 1 1 3 0

Apmeklētāju skaits 8755 6566 7160 4598 1741

15. tabula. Lasītāju, apmeklētāju un izsniegumu skaits bibliotēkās (2016.–2020. gads)52

Gads 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

Lasītāju skaits 9601 9912 10 507 11 977  9848

Apmeklētāju skaits 127 695 135 028 147 147 161 255  110 741

Izsniegumu skaits 418 777 505 847 481 886 510 898  321 705

16. tabula. Statistika par e-grāmatu bibliotēkas izmantošanu53

Gads Bibliotēkas e-grāmatu lasītāju / 
autorizēto lietotāju skaits Izsniegtās e-grāmatas

2019. 81 367

2020. 143 882

Kopā 224 1 249

13. tabula. Amatierkolektīvu un to dalībnieku skaits Jūrmalā (2016.–2020. gads)50

Gads Kolektīvu skaits* Dalībnieku skaits

2016. 28 800

2017. 26 750

2018. 25 780

2019. 25 750

2020. 25 766

* Nav iekļauts Jūrmalas teātris
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IZCILĪBA UN KONKURĒTSPĒJA
Jūrmalā ir senas un izcilas profesionālās mūzi-
kas un mākslas tradīcijas, kas veido Jūrmalas 
kā kultūras pilsētas tēlu un sekmē tās atpazīsta-
mību Latvijā un ārvalstīs. 

Jūrmalas nozīmīgākie un atpazīstamākiem mū-
zikas un mākslas kultūrtūrisma objekti ir Dzin-
taru koncertzāle un Mākslas stacija “Dubulti”.

Starptautisku rezonansi ieguvuši nu jau 
tradicionālie SIA “Dzintaru koncertzāle” 
Jūrmalā organizētie festivāli – “Jūrmalas fes-
tivāls”, starptautiskais baleta festivāls “Baleta 
zvaigznes Jūrmalā”, “Kremerata Baltica” u.c. 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sadarbī-
bā ar SIA “Baltic Choir Association” organizē 
Starptautisko Baltijas jūras koru konkursu, kurā 
ir piedalījies 41 koris no 14 valstīm.

DZINTARU KONCERTZĀLE ik gadu or-
ganizē aptuveni 150 augstas kvalitātes 
pasākumu, piesaistot 151 000 apmeklētāju 
gadā no Latvijas un ārvalstīm. Dzintaru kon-
certzālē notiek arī starptautiskais Hansa Ga-
bora Belvederes jauno operas solistu konkurss. 
2019. gadā SIA “Dzintaru koncertzāle” aizsā-
ka jaunu tradīciju – “Saullēkta koncertus” Dzin-
taru pludmalē –, kas katru gadu pulcē vairākus 
tūkstošus skatītāju no visas Latvijas.

Starptautisku atpazīstamību mūzikas jomā 
Jūrmalā ir nodrošinājuši vairāki privāto kul-
tūras operatoru organizētie festivāli. Viens 
no galvenajiem ir klasiskās mūzikas festivāls 
“Rīga-Jūrmala”, kura koncertus apmeklējuši 
vairāk nekā 15  000 skatītāju no 30 valstīm, 
kā arī Ineses Galantes fonda rīkotais festivāls 
“Summertime” un SIA “Laima Voice” organizē-
tais “Laima Rendezvous Jūrmala”.

2015. gadā Dubultu stacija tika izveidota par 
laikmetīgās vizuālās mākslas aktivitāšu nori-
ses vietu – MĀKSLAS STACIJU “DUBULTI”. 
Ik gadu tur notiek vidēji piecas starptautiskas 
izstādes, kuru ietvaros notiek radošās un in-
formatīvās aktivitātes dažādām mērķaudito-
rijām. Šeit notikusi izstāde “The Sensorium” 
– Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas 
biennāles (RIBOCA1) īpašais projekts, ko 

veidoja četru mākslinieku grupa dāņu kura-
tores Solvejas Helvi Ovesenas vadībā, tāpat 
arī starptautiska laikmetīgās mākslas izstāde 
“Pārvietojumi / Starp atmiņu un iztēli” un vir-
tuālās realitātes mākslinieka Ginta Gabrāna 
izstāde “Fināla lielā atklāšana”. Mākslas sta-
cija “Dubulti” ir vienīgā kultūrvieta, kuras dar-
bību nav skāruši valstī noteiktie ierobežojumi 
Covid-19 pandēmijas apkarošanai. 

2017. gadā JŪRMALAS MUZEJS aizsāka 
jaunu vizuālās mākslas aktivitāti – starptautis-
ku jūras tematikai veltītu biennāli “Marīna”. Tās 
ietvaros tiek organizēta glezniecības konkur-
sa izstāde un deviņas satelītizstādes. Biennāle 
notika 2019. un 2021.  gadā un ir attīstījusies 
par vienu no nozīmīgākajiem pilsētas vizuālās 
mākslas pasākumiem. 

17. tabula. Pasākumu un to apmeklētāju skaits Dzintaru koncertzālē (2016.–2020. gads)54

Gads 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

Pasāk.
skaits

Apm.
skaits

Pasāk.
skaits

Apm.
skaits

Pasāk.
skaits

Apm.
skaits

Pasāk.
skaits

Apm.
skaits

Pasāk.
skaits

Apm.
skaits

Lielā/
Mazā zāle 155 145 238 154 149 392 159 150 984 157 149 531 74 22 327

Pludmale - - - - - 1 2000 1 2248

Kopā 155 145 238 154 149 392 159 150 984 158 151 531 75 24 575
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Profesionālās mākslas pieejamību nodrošina 
arī Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Dubultu kon-
certzāle un Jūrmalas Kultūras centra Džeza 
klubs.

Iedzīvotāju diskusijās un aptaujās Jūrmalas 
profesionālās kultūras piedāvājums ir augstu 
novērtēts. Lai arī saskaņā ar kultūras patēriņa 
pētījumu un iedzīvotāju aptaujām laikmetīgās 
un profesionālās mākslas apmeklētāju seg-
ments veido procentuāli mazāko daļu, tomēr 
tas ir ļoti nozīmīgs kā pilsētas ekonomikas at-
tīstības un identitātes resurss, sekmējot pilsētas 
globālo konkurētspēju.

Saskaņā ar Latvijas iedzīvotāju aptauju 
“Jūrmalas un citu pilsētu vērtējums 
Latvijas iedzīvotāju skatījumā”55, 18,5% 
no aptaujātajiem ierodas Jūrmalā, lai 
apmeklētu kādu kultūras un mūzikas 
pasākumu.

KULTŪRVĒSTURISKAIS 
MANTOJUMS
Materiālais mantojums 
Jūrmalā ir apzināti 11 pilsētbūvniecības piemi-
nekļi, 385 arhitektūras pieminekļi, 50 mākslas 
pieminekļi, pieci vēstures pieminekļi un divi 
arheoloģijas pieminekļi. 

Seši Jūrmalas teritorijā esošie pilsētbūvniecības 
pieminekļi ir valsts nozīmes pieminekļi: 

• Ķemeru kūrorts; 
• Slokas vēsturiskais centrs; 
• Vaivaru, Asaru, Mellužu, Pumpuru un Jaun-

dubultu vasarnīcu rajons; 
• Dubultu, Majoru, Dzintaru, Bulduru un 

Lielupes vasarnīcu rajons; 
• Vecbulduru zvejniekciems un vasarnīcu 

rajons; 
• Priedaines vasarnīcu rajons. 

Pieci Jūrmalas teritorijā esošie pilsētbūvniecī-
bas pieminekļi ir vietējas nozīmes pieminekļi: 

• Kauguru zvejniekciems; 
• Vaivaru, Asaru un Mellužu vasarnīcu 

kvartāls; 
• Majoru un Dzintaru vasarnīcu kvartāls; 
• Dzintaru un Bulduru vasarnīcu kvartāls; 
• Stirnu rags.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde at-
bilstoši savai kompetencei un saskaņā ar liku-
ma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” pra-
sībām 2022. gadā plāno precizēt Jūrmalas 
kultūras pieminekļu skaitu un to aizsardzības 
statusu, savukārt “Kultūrtelpas un vides dizaina 
centrs” atbilstoši savai kompetencei nodrošinās 
vēsturiskās apbūves aizsardzības statusa aktu-
alizācijas procesu. Perspektīvā kultūras piemi-
nekļu skaits samazināsies.

Jūrmalu raksturo arī liels skaits vēsturisko ēku – 
pilsētā ir saglabājušās vairāk nekā 3500 vēs-
turiskajai arhitektūrai atbilstošu ēku. Kopumā 
Jūrmala ir uzskatāma par otru bagātāko Latvi-
jas pilsētu kultūrvēsturiskā mantojuma jomā pēc 
Rīgas. 

Apkopjot pēdējo četru gadu datus, secināms, 
ka ir atjaunoti un pieņemti ekspluatācijā 50 ar-
hitektūras pieminekļi, 50 kultūrvēsturiskās ēkas 
un 30 vēsturiskās fona apbūves ēkas. Daudzas 
vēsturiskās ēkas ir atjaunošanas vai pārbūves 
procesā.

Katru gadu Jūrmalas valstpilsētas pašvaldī-
ba piešķir līdzfinansējumu kultūras pieminek-
ļu atjaunošanai, un ar tā atbalstu ik gadu tiek 
restaurēti vismaz trīs kultūras pieminekļi (skat. 
18. tabulu).
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Jūrmalā nozīmīgas kultūrvēsturiskā mantojuma 
institūcijas ir Jūrmalas muzejs un trīs tā filiāles – 
Aspazijas māja, Jūrmalas Brīvdabas muzejs un 
Bulduru Izstāžu zāle –, kā arī Ķemeru ūdens-
tornis un tā ekspozīcija. Jūrmalas valstspilsētā 
atrodas arī valsts muzejs – Raiņa un Aspazijas 
vasarnīca.

JŪRMALAS MUZEJS un tā filiāles popularizē 
Jūrmalas – Baltijā lielākās kūrortpilsētas – uni-
kālo, ar izcilām personībām saistīto daudz-
nacionālo kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī 

Rīgas Jūrmalas un Ķemeru kūrorta vēsturi 
18.–21. gadsimtā, zvejniecības vēsturi un Lat-
vijas dižgaru Raiņa un Aspazijas literāro man-
tojumu, kā arī mākslinieka Valda Buša radošo 
mantojumu.

2020. gadā Jūrmalas muzeja krājumā bija 
74 013 vienības. Vidēji gadā tiek eksponētas 
3000–4000 krājuma vienības. Jūrmalas mu-
zeja krājums ik gadu vidēji tiek papildināts ar 
1300 vienībām.

Pēdējo trīs gadu laikā ir digitalizētas un Nacio-
nālajā muzeju krājuma kopkatalogā ievadītas 
4911 Jūrmalas Brīvdabas muzeja krājuma vienī-
bas un 22 916 Jūrmalas muzeja krājuma vienī-
bas. Izmantojot priekšmetus no Jūrmalas muzeja 
krājuma, izveidotas vairākas izstādes: “Ceļā uz 
Latvijas valsti” Aspazijas mājā, “Interjers un eks-
terjers”, “Pastaiga ar Faniju”, “Mākslas kolek-
cionāram Mārtiņam Pormanim – 130” Jūrmalas 
muzejā u.c.

Jūrmalas muzejā ir apskatāma pastāvīgā eks-
pozīcija “Rīgas Jūrmalas un Ķemeru kūrorta 
vēsture” un vēsturiskā izstāde “Bērns kūrortā”.

Jūrmalas muzejs un Bulduru Izstāžu zāle no-
drošina arī profesionālās mākslas pieejamību, 

organizējot plaša spektra mākslas izstādes. 
Izstāžu daudzveidību nosaka Jūrmalas muze-
ja izstāžu projektu konkursa nolikums un izvei-
dotā ekspertu komisija, kas reizi gadā izskata 
izstāžu projektu pieteikumus. Jūrmalas muzejā 
un Bulduru Izstāžu zālē notiek gan Jūrmalas 
mākslinieku grupas un citu Jūrmalas mākslinie-
ku, gan Latvijā pazīstamu mākslinieku darbu iz-
stādes. Jūrmalniekiem ir bijusi iespēja iepazīties 
ar Roberta Koļcova, Andreja Ģērmaņa, Jāņa 
Murovska, Alekseja Naumova u.c. mākslinieku 
daiļradi.

19. tabula. Jūrmalas muzeja un tā filiāļu darbības rādītāji (2017.–2020. gads)57

Gads 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

Vienību skaits muzeja krājumā 64 232 69 552 70 917 72 476 74 013

Eksponēto vienību skaits 2646 3232 3721 4062 2412

18. tabula. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums 
kultūras pieminekļu atjaunošanai un saglabāšanai (2017.–2020. gads)56

Gads 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Konkursa ietvaros restaurēto arhitektūras objektu skaits 3 3 4 8 4

Konkursa līdzfinansējuma apjoms (EUR) 27 457 26 250 36 836 87 800 43 500
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VIDES OBJEKTI PILSĒTVIDĒ
2019. gadā pašvaldība izsludināja metu kon-
kursu “Mākslinieciski augstvērtīga vides ob-
jekta izveide Jūrmalā” ar mērķi iegūt māks-
linieciski augstvērtīgus, mūsdienīgus, plašai 
mērķauditorijai paredzētu vides objektu me-
tus, kuri ar savu unikalitāti veicinātu Jūrmalas 
atpazīstamību. Tika saņemti 37 pieteikumi, un 
metu konkursa žūrija piešķīra divas 2. vietas – 
Kristapa Gulbja metam “Jūrmalas baltā kaija” 
un Kaspara Līduma metam “Baltijas straume” – 
un divas 3. vietas – Olgas Šilovas un SIA 
“Archidose” metam “Stāvēju, dziedāju augsta-
jā kalnā” un SIA “DJA” metam “Čiekurs”.

2020. gadā SIA “DJA” vides objekts “Čiekurs” 
un Kristapa Gulbja “Jūrmalas baltā kaija” tika 
uzstādīti pilsētvidē: “Čiekurs” Jaundubultu par-
kā, “Jūrmalas baltā kaija” trīs pilsētas vietās – 
Dzintaros, Turaidas ielas izejā uz jūru, Majoros, 
Horna dārzā un Majoru skvērā. Olgas Šilo-
vas vides objekts “Stāvēju, dziedāju augstajā 
kalnā” tika atklāts 2021. gadā, un tas atrodas 
Mellužu parkā. 2020. gadā tika atklāta arī tēl-
nieces Olgas Šilovas veidotā Aspazijas skulp-
tūra kāpās Aspazijas ielas galā.

DIGITALIZĀCIJA, E-KULTŪRA
Viens no kultūras satura pieejamības un jaunas 
mērķauditorijas sasniegšanas faktoriem ir kultū-
ras satura digitalizācija un e-kultūra. Pieprasī-
jums pēc e-kultūras īpaši pieauga 2020. gadā 
Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ. Šajā 
gadā Dzintaru koncertzāle veidoja tā sauktos 
hibrīdpasākumus, kad daļa pasākuma dalīb-
nieku tikās klātienē, daļa pasākumam pieslē-
dzās attālināti. Savu saturu tiešsaistes sociālā 
tīkla tīmekļa vietnē “Facebook” piedāvāja arī 
Jūrmalas muzejs un Jūrmalas teātris.

INFRASTRUKTŪRA
Jūrmalas ģeogrāfiskais novietojums, kā arī kū-
rortpilsētai raksturīgā sezonalitāte nosaka kul-
tūras infrastruktūras attīstību un apjomus – ne-
lielu, bet samērā plašu kultūras infrastruktūras 
nepieciešamību pilsētā, lai nodrošinātu kultūras 
pakalpojumu pieejamību visiem iedzīvotājiem. 
Kaut arī daudzviet kultūras infrastruktūra glo-
bālajiem mērogiem ir neliela, tā dod iespēju 
vienotā pasākumā iesaistīt vairākas kultūras 
iestādes vienlaikus.

Kopš 2015. gada mērķtiecīgi tiek sakārtota kul-
tūras institūciju infrastruktūra.

21. tabula. Sakārtotā kultūras institūciju infrastruktūra

2015. Dzintaru koncertzāles Mazās (slēgtās) zāles pārbūve un restaurācija

2015. Uzbūvēta Jūrmalas Mākslas skola topošajā Dubultu Kultūras kvartālā

2016. Aspazijas mājas interaktīvās ekspozīcijas izveide

2018. Uzbūvēta Jūrmalas Centrālā bibliotēka, Dubultu Bērnu bibliotēkas nodaļa un 
Jūrmalas Mūzikas vidusskola – tiek atklāts Dubultu Kultūras kvartāls

2018. Jūrmalas Brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība

2019. Mellužu estrādes un parka restaurācija

2021. Ķemeru ūdenstorņa – valsts nozīmes kultūras pieminekļa – pārbūve un restaurācija, 
izveidojot to par tūrisma informācijas punktu ar galeriju un skatu platformu

2021.–2022. Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

20. tabula. Jūrmalas muzeja un tā filiālēs organizēto izstāžu dinamika (2016.–2020. gads)58

Gads 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

Izstāžu skaits 28 28 34 41 28
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IEDZĪVOTĀJU SKAITS
Pēc PMLP datiem, 2021. gada sākumā Jūrma-
lā dzīvoja 57 813 iedzīvotāji (skat. 22. tabulu) 
jeb 2,79% no kopējā iedzīvotāju skaita Latvijā. 
Salīdzinot ar pārējām Latvijas valstspilsētām, 
Jūrmala ir piektā lielākā pilsēta pēc iedzīvotā-
ju skaita, otrā lielākā pilsēta teritorijas ziņā, bet 

pēc iedzīvotāju blīvuma – otrā visretāk apdzī-
votā valstspilsēta (578 iedzīvotāji uz 1 km2)59. 
Visblīvāk apdzīvotā daļa Jūrmalā ir Kauguri, 
kur deklarēti vairāk nekā 18 tūkstoši iedzīvotā-
ju, kas ir gandrīz trešā daļa no visiem jūrmal-
niekiem.

IEDZĪVOTĀJU SKAITA IZMAIŅAS 

Jūrmalas valstspilsētā iedzīvotāju skaita izmai-
ņas ilgtermiņā ir ar pozitīvu tendenci. Iepriekšē-
jos gados bija vērojama lejupslīde, taču, lai arī 
kopumā Latvijā ir vērojama tendence iedzīvo-
tāju skaitam samazināties, no 2017. gada Jūr-
malas valstspilsētā ir vērojams iedzīvotāju skai-
ta pieaugums (skat. 39. attēlu)60, kas liecina par 
to, ka arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju izvēlas 
par savu dzīves vietu Jūrmalu un pašvaldība 
arvien vairāk sniedz dažāda veida atbalstu 
un veic ieguldījumus infrastruktūrā, lai uzrunātu 

ģimenes izvēlēties Jūrmalu par savu ilgtermiņa 
dzīves vietu.

2020. gada jūlijā un augustā SKDS veica ap-
tauju61, lai noskaidrotu Jūrmalas iedzīvotāju at-
tieksmi pret Jūrmalas pilsētas domes darbu, un 
viens no jautājumiem tajā bija, kāda ir Jūrmalas 
iedzīvotāju attieksme pret dzīvi Jūrmalā. 

CILVĒKRESURSI

22. tabula. Iedzīvotāju skaits un blīvums Latvijas valstspilsētās 

Teritoriālā vienība Iedzīvotāju skaits* Platība (km2) Iedzīvotāju blīvums 
(skaits uz 1 km2)

Rīga 686 253 304 2257

Daugavpils 90 520 72 1257

Liepāja 75 916 60 1265

Jelgava 60 564 60 1009

Jūrmala 57 813 100 578

Ogre 35 140 993 35

Ventspils 37 057 55 673

Rēzekne 29 771 18 1653

Valmiera 24 868 19 1308

Jēkabpils 23 138 23 1006

* PMLP dati uz 2021. gada 1. janvāri 
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Saskaņā ar aptaujas datiem, 87% Jūrmalas 
iedzīvotāju kopumā ir apmierināti ar dzīvi 
Jūrmalā (atbildes “pilnībā apmierina” un 
“drīzāk apmierina”), bet 10% atbildēja, ka 
dzīve Jūrmalā viņus neapmierina (atbildes 
“pilnībā neapmierina“ un „drīzāk 
neapmierina”).

Saskaņā ar aptaujas datiem, 94% Jūrmalas 
iedzīvotāju tuvākos piecus gadus “noteikti” 
vai “drīzāk” turpinās dzīvot Jūrmalā (tajā 
skaitā 75% izvēlējās atbildi “noteikti jā”), 
bet kopumā 3% respondentu atbildēja, 
ka “noteikti” vai “drīzāk” neplāno dzīvot 
Jūrmalā.

39. attēls. Iedzīvotāju skaits Jūrmalā (2015.–2021. gads)
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40. attēls.
Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji Jūrmalā (2011.–2020. gads)62
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2019. gadā Jūrmalā piedzima 658 cilvēki, no-
mira 721 cilvēks; 2020. gadā – attiecīgi 650 
un 720 cilvēki. Latvijas kopējie dati liecina, 
ka Jūrmalā ir labs dabiskās kustības rādītājs. 
2019. gadā Latvijā piedzima 18  786 cilvēki, 

nomira 27 719 cilvēki, 2020. gadā – attiecī-
gi 17 552 un 28 854 cilvēki. Tātad mirstība ir 
augstāka par dzimstību, un šim rādītājam ir ten-
dence palielināties.

40. attēlā var redzēt, ka 10 gadu periodā 
(2011.–2020. gads) vidējais dzimstības un mir-
stības līmenis pilsētā ir saglabājies nemainīgs. 
Ja salīdzina 2019. un 2020. gadu, var redzēt, 

ka attiecība starp dzimušo un mirušo skaitu ir 
samazinājusies, salīdzinot ar 2018. gadu, kas 
saistīts ar dzimušo skaita pieaugumu un mirušo 
skaita samazināšanos.
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41. attēls. 
Iedzīvotāju imigrācija uz Jūrmalu (2011.–2019. gads)63
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42. attēls. 
Iedzīvotāju emigrācija no Jūrmalas (2011.–2019. gads)64
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MIGRĀCIJA
Pēc CSP datiem ir redzams, ka iedzīvotāju 
skaits Jūrmalā kopš 2011. gada ir samazinā-
jies par 3%. No citām valstspilsētām vai nova-

diem uz Jūrmalu ir pārcēlušies 15,7% cilvēku 
(skat. 41. attēlu), savukārt no Jūrmalas uz citām 
valstspilsētām vai novadiem aizbraukuši 10,6% 
iedzīvotāju (skat. 42. attēlu). 
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Pieci populārākie galamērķi, uz kuriem Jūrma-
las iedzīvotāji emigrējuši 2011.–2019. gadā:

1. Rīga – 3401 iedzīvotājs (vidēji 39,8 gadus 
veci);

2. Mārupes novads – 159 iedzīvotāji (vidēji 
36,6 gadus veci);

3. Jelgava – 145 iedzīvotāji (vidēji 37,1 gadu 
veci);

4. Babītes pagasts (no 01.07.2021. Mārupes 
novads) – 119 iedzīvotāji (vidēji 
39,8 gadus veci);

5. Salas pagasts (no 01.07.2021. Mārupes 
novads) – 77 iedzīvotāji (vidēji 
37,7 gadus veci);

Piecas apdzīvotās vietas, no kurām uz Jūrmalu 
iedzīvotāji 2011.–2019. gadā imigrējuši visvai-
rāk:

1. Rīga – 4955 iedzīvotāji (vidēji 45,4 gadus 
veci);

2. Lapmežciema pagasts – 141 iedzīvotājs 
(vidēji 41,4 gadus veci);

3. Mārupes novads – 139 iedzīvotāji (vidēji 
41,7 gadus veci);

4. Babītes pagasts – 131 iedzīvotājs (vidēji 
41,6 gadus veci);

5. Jelgava – 130 iedzīvotāji (vidēji 
43,1 gadu veci).

Pēc šiem datiem var secināt, ka vislielākais 
iekšējās imigrācijas/emigrācijas īpatsvars ir 
no/uz Rīgu, kas ir skaidrojams ar to, ka Rīga 
ir valsts galvaspilsēta un tur ir lielākas darba 
iespējas, kā arī tās tuvums Jūrmalai. No Jūrma-
las aizbraukušo iedzīvotāju vidējais vecums ir 
38,2 gadi, Jūrmalā iebraukušo iedzīvotāju vi-
dējais vecums ir 42,6 gadi, kas liecina par to, 
ka migrē darbspējas vecuma iedzīvotāji, pielā-
gojot savu ikdienas dzīvi un padarot to ērtāku.

IEDZĪVOTĀJU DZIMUMA 
UN VECUMA STRUKTŪRA
Kopumā Jūrmalā dzīvo nedaudz vairāk sieviešu 
nekā vīriešu, no kuriem lielākā daļa jeb nepilni 
64% ir darbspējas vecumā (skat. 43. attēlu).

43. attēls. Jūrmalas iedzīvotāju salīdzinājums pa dzimumiem un vecumiem 2021. gadā

Vīrieši
46,49%

Sievietes
53,51%

Darbspējas
vecumā

63,47%

Līdz darbspējas
vecumam

14,25%Pēc darbspējas
vecuma

22,28%
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Vīriešu īpatsvars Jūrmalā vidēji ir nedaudz ma-
zāks nekā Latvijā kopumā, taču sieviešu un vī-
riešu attiecība ir nemainīga jau daudzus gadus 
(skat. 44. attēlu). 2021. gadā 53,51% no visiem 

Jūrmalas iedzīvotājiem bija sievietes, kas ir par 
gandrīz 0,6 procentpunktiem vairāk nekā vidēji 
Latvijā (52,93%), savukārt vīriešu Jūrmalā bija 
mazāk (46,49%) nekā vidēji Latvijā (47,07%).

Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam Jūr-
malā ir zemāks nekā vidēji Latvijā, un laikpos-
mā no 2015. līdz 2021. gadam ir vērojama šī 
rādītāja lejupslīde – vidēji 14,36%, kad Latvijā 

tas ir 15,02%. 45. attēlā var redzēt tendenci, ka 
Jūrmalā iedzīvotāju skaits līdz darbspējas ve-
cumam lēnām samazinās, taču Latvijā kopumā 
ir lēns, bet stabils pieaugums.

44. attēls.
Vīriešu un sieviešu īpatsvars Latvijā un Jūrmalā (% no kopējā iedzīvotāju skaita, 2015.–2021. gads)65
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45. attēls.
Iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas vecumam Jūrmalā un Latvijā
(% no kopējā iedzīvotāju skaita, 2015.–2021. gads)66

LatvijaJūrmala

15,4%
15,2%
15,0%
14,8%
14,6%
14,4%
14,2%
14,0%
13,8%
13,6%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

14,53%

14,44%

14,74%

14,47%

14,99%

14,55%

15,16%

14,36%

15,22%

14,26%

15,28%

14,22%

15,25%

14,25%



65 KVALITATĪVA DZĪVE ILGTSPĒJĪGAI SABIEDRĪBAI JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2023.–2029. GADAM

Darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits Jūrmalā 
2021. gadā bija 63,47% no visiem Jūrmalas 
iedzīvotājiem. Tas ir par 0,31 procentpunktu 
mazāk nekā Latvijā kopumā. 46. attēlā ir re-
dzama tendence, ka gan Latvijā kopumā, gan 

Jūrmalā darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits 
procentuāli saglabā savu pozīciju laika posmā 
no 2015. līdz 2021. gadam ar nelielām nebū-
tiskām izmaiņām.

Atsevišķi var izdalīt bērnu skaitu Jūrmalā. Sa-
līdzinot datus par laika periodu no 2015. līdz 
2021. gadam (skat. 47. attēlu), redzams, ka 
bērnu vecumā līdz 6 gadiem skaitā nav lielu 

svārstību, taču vecuma grupā no 7 līdz 18 ga-
diem vērojams neliels bērnu skaita pieaugums 
ik gadu. 

46. attēls.
Darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars Jūrmalā un Latvijā
(% no kopējā iedzīvotāju skaita, 2015.–2021. gads)
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47. attēls.
Bērnu vecuma struktūra Jūrmalā (2015.–2021. gads)
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Iedzīvotāju virs darbspējas vecumam īpatsvars Jūrmalā ir lielāks nekā valstī kopumā, un, salīdzinot 
2020. un 2021. gadu, tas ir samazinājies par 0,28 procentpunktiem (skat. 48. attēlu).

Demogrāfiskās slodzes līmenis 2021. gadā Jūr-
malā bija augstāks (639) nekā Latvijā kopumā 
(616) vai Rīgā (614), taču zemāks nekā Liepājā 
(665), Ventspilī (668) un Daugavpilī (660).

PROGNOZE 2030. GADAM
Balstoties uz iedzīvotāju skaita izmaiņām 
2008.–2021. gadā, izmantojot vienkāršu 

lineāru ekstrapolāciju, tika aprēķināta iedzī-
votāju skaita prognozes vidējā, maksimālā un 
minimālā vērtība 2030. gadā (skat. 49. attēlu). 
Saglabājoties pašreizējām iedzīvotāju skai-
ta izmaiņu tendencēm, 2030. gadā Jūrmalas 
valstspilsētas teritorijā dzīvos aptuveni 60 tūk-
stoši iedzīvotāju.

48. attēls.
Iedzīvotāju virs darbspējas vecuma īpatsvars Jūrmalā un Latvijā
(% no kopējā iedzīvotāju skaita, 2015.–2021. gads)
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49. attēls.
Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotāju skaita prognoze 2030. gadam
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IEDZĪVOTĀJU SADALĪJUMS PĒC VALSTISKĀS PIEDERĪBAS 
UN NACIONĀLĀ SASTĀVA

NACIONĀLAIS SASTĀVS
2021. gada sākumā 48,65% no visiem iedzī-
votājiem Jūrmalā bija latvieši, 35,24% krievu, 
3,48% baltkrievu, 2,68% ukraiņu, 1,49% poļu 
un 8,46% citu tautību iedzīvotāji.

Salīdzinājumā ar 2015. gadu latviešu un krievu 
īpatsvars pilsētā ir saglabājies faktiski nemai-
nīgs, taču citu tautību īpatsvars ir palielinājies 
par 1,34 procentpunktiem (skat. 51. attēlu). 

VALSTISKĀ PIEDERĪBA
2021. gada sākumā 77,57% no visiem Jūr-
malas iedzīvotājiem bija Latvijas Republikas 

pilsoņi, 12,41% – nepilsoņi (skat. 50. attēlu). 
Salīdzinājumā ar 2015. gadu pilsoņu skaits Jūr-
malā ir palielinājies par 2,19 procentpunktiem.

50. attēls.
Jūrmalas iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības (% no iedzīvotāju kopskaita, 2015.–2021. gads)
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Salīdzinot PMLP tīmekļvietnē pieejamos iedzī-
votāju nacionālā sastāva datus, var secināt, ka 
2021. gada sākumā Jūrmalā latviešu īpatsvars 
(procentuāli no visiem pilsētas iedzīvotājiem) ir 
bijis mazāks nekā Jelgavā, Liepājā, Ventspilī un 
vidēji Latvijā (skat. 23. tabulu). Mazāks latviešu 

īpatsvars nekā Jūrmalā 2021. gadā bija Rīgā – 
44,77%. 

Jūrmalā ir procentuāli otrais lielākais krievu 
un citu tautību pārstāvju īpatsvars – attiecīgi 
35,24% un 16,11%.

JAUNIEŠU IESAISTE JŪRMALAS 
ATTĪSTĪBĀ
Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs veic 
darbu vairākās jomās: interešu izglītība, jaunat-
nes darbs, citas aktivitātes (nometnes, mācību 
nodarbības, vides izglītības koordinēšana, ra-
došās darbnīcas). Jūrmalas BJIC struktūrvienī-
ba ir Jaunatnes iniciatīvu centrs, kas Jūrmalā 
veic darbu ar jaunatni. 

Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra prioritātes 
ir jauniešu līdzdalības attīstīšana, lietderīgas 
brīvā laika pavadīšanas iespēju organizēšana 
un informētības veicināšana par iespējām Jūr-
malā, Latvijā un Eiropā. No 2022. gada vasa-
ras Jaunatnes iniciatīvu centrs atrodas Kauguru 
Jauniešu mājā, un ar papildu telpu un ārpustel-
pu resursiem tas ir būtisks pavērsiens jaunatnes 
jomas attīstībā.

Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrā ir nodro-
šinātas gan dažādas jauniešu individuālas 
līdzdalības iespējas, piemēram, brīvprātīgais 
darbs, dalība vietējos un starptautiskos pro-
jektos, gan arī darbojas divas jauniešu līderu 

grupas – Jūrmalas Jauniešu dome, kas sekmē 
jauniešu interešu izzināšanu un aizstāvību Jūr-
malā un ārpus tās, un Jūrmalas skolēnu paš-
pārvalžu līderu grupa, kuras uzmanība vērsta 
uz to, ka pašpārvaldēm ir tiesības ne tikai uz 
sabiedrisko pasākumu organizēšanu, bet arī 
uz skolās esošo problēmsituāciju izzināšanu un 
līdzdalību skolas lēmumu pieņemšanā.

Papildu atbalstu jaunatnes politikas attīstībā ar 
aktīvu darbību sniedz Jūrmalas domes Jaunat-
nes lietu konsultatīvā komisija – konsultatīva un 
koordinējoša padomdevēja institūcija, kuras 
mērķis ir veicināt Jūrmalas valstspilsētas pašval-
dības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, 
veicinot jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Lai efektī-
vi sasniegtu noteikto mērķi, komisijā ir izvirzīts 
priekšsēdētājs, līdz šim ievēlēts jaunatnes lietu 
speciālists un sastāvā oficiāli iekļauti divi jau-
nieši no Jūrmalas Jauniešu domes (plašāka in-
formācija pieejama pielikumā “Jūrmalas valst-
spilsētas Jaunatnes politikas attīstības plāns 
2023.–2029. gadam”).

23. tabula. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Jūrmalā, Rīgā, Liepājā, Ventspilī un Latvijā
(% no iedzīvotāju kopskaita, 2021. gada sākums)70 

Teritorija Latvieši Krievi Pārējie

Latvija 60,62% 25,24% 14,15%

Jelgava 59,93% 25,53% 14,54%

Ventspils 58,02% 26,23% 15,75%

Liepāja 57,30% 28,63% 13,67%

Jūrmala 48,65% 35,24% 16,11%

Rīga 44,77% 36,31% 18,92%
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Atbilstoši Latvijas Centrālās statistikas pārval-
des datiem71, 2021. gada sākumā Jūrmalā bija 
5509 jaunieši jeb 11% iedzīvotāju Jaunatnes 
likumā noteiktajā jaunieša vecumā, t.i., 13–25 
gadus veci. Salīdzinot jaunāko statistiku ar ie-
priekšējā jaunatnes politikas plānošanas doku-
mentā fiksēto 2017. gadā, kopējais iedzīvotāju 
skaits ir audzis par 1648, jauniešu skaits – par 
187, jauniešu procentuālais apmērs no iedzīvo-
tāju kopējā skaita saglabājies 11%.

Lai noskaidrotu Jūrmalas jauniešu labsajūtas 
līmeni un to ietekmējošos faktorus Covid-19 
pandēmijas apstākļos un atbilstoši pieprasīju-
mam pilnveidotu jauniešu iespējas, 2021. gadā 
tika organizēta aptauja “Jūrmalas jauniešu 
labsajūta”. Tika analizētas 402 respondentu 
anketas ar visu 12 Jūrmalas izglītības iestāžu 
pārstāvniecību. 

Secināts, ka pandēmijas laikā sliktāk nekā pirms 
tās jūtas 243 jaunieši jeb 60% respondentu un 
atbildēs lielākoties dominē negatīva pandēmi-
jas ietekme gan uz fizisko, gan mentālo veselī-
bu, kas savstarpēji ir cieši saistītas. Jautājumā 
par instrumentiem, kas jauniešiem palīdz justies 
labāk, tikai 17 jaunieši jeb 4% respondentu 
atzīmējuši Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu cen-
tra organizētās aktivitātes, vienlaikus jautāju-
mā par nepieciešamajām papildu aktivitātēm 

atzīmētas tādas, ko Jaunatnes iniciatīvu centrs 
jau nodrošina. Šādi dati norāda uz nepiecieša-
mību veikt atsevišķu jauniešu informētības izpēti 
par jauniešiem pieejamām iespējām Jūrmalā.

Jaunatnes politika Jūrmalā balstīta uz pieciem 
rīcības virzieniem:

1. veicināt jauniešu līdzdalību jaunatnes poli-
tiku ietekmējošu lēmumu pieņemšanā paš-
valdības un valsts mērogā, sekmēt jauniešu 
līdzdalību pārstāvniecības demokrātijā un 
iesaistīšanos organizācijās, sabiedriskajā 
un kultūras dzīvē; 

2. paplašināt un attīstīt jauniešu un sabiedrī-
bas informētību par jaunatnes jomu; 

3. radīt iespēju ikvienam Jūrmalas jaunietim 
pavadīt brīvo laiku atbilstoši vecumam, 
vajadzībām un interesēm; 

4. attīstīt jauniešu nodarbinātību un uzņēmēj-
darbību Jūrmalā; 

5. veicināt sociālo palīdzību, drošību un 
veselību. 

Izvērtējot Jūrmalas pilsētas Jaunatnes politikas 
attīstības plāna 2017.–2022. gadam izpildi 
2017. un 2020. gadā, secināms, ka notiek mēr-
ķtiecīga virzība, lai pilnveidotu darbu ar jau-
natni Jūrmalā (skat. 52. attēlu).

52. attēls.
Jaunatnes politikas rādītāju procentuālā izpildījuma salīdzinājums (2017. un 2020. gads)
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Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība ik gadu pie-
šķir finansējumu šādām jaunatnes aktivitātēm: 

• Jauniešu diena;
• Jūrmalas jauniešu Gada balva;
• jauniešu vasaras nometne;
• iniciatīvu projektu konkurss;
• dalība “Junior Achievement Latvia”.

Lai paplašinātu jaunatnes politikas iespē-
jas un nodrošinātu atbalstu, Jūrmalas BJIC 

regulāri iesniedz projektu pieteikumus valsts un 
starptautiskos projektu konkursos, piemēram, 
“Erasmus+”, Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts programmas konkur-
sā. Pašvaldība līdzfinansē vasaras nodarbinā-
tības programmu un divus projektus jauniešiem 
ar ierobežotām iespējām – “PROTI un DARI!” 
NEET jauniešiem un “PuMPuRS” jauniešiem ar 
mācību pārtraukšanas riskiem.

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN PAKALPOJUMI

Pēc SKDS datiem, Jūrmalas iedzīvotāju apmierinātības indekss ar sociālās palīdzības 
(pašvaldības pabalsti) un sociālo pakalpojumu (sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija, 
sociālais darbs) pieejamību ir +23,5 (skalā no -100 līdz +100). Aptuveni trešdaļa (28%) 
iedzīvotāju vai viņu ģimenes locekļu izmanto sociālo palīdzību, savukārt sociālos 
pakalpojumus izmanto tikai neliela daļa (10%). Sociālo palīdzību visvairāk izmanto 
iedzīvotāji, kas atbilst vismaz vienai no šādām sociāldemogrāfiskajām grupām: sievietes, 
vecumā pēc 64 gadiem, tikai pamatizglītību ieguvušie, nestrādājošie, no Kauguru un 
Kaugurciema apkaimes.72 

Kopumā ir pieaugusi iedzīvotāju informētība par atvieglojumiem un sociālajiem pakalpojumiem, 
salīdzinot ar 2018. gadu (skat. 53. attēlu).

VESELĪBAS VEICINĀŠANA

53. attēls.
Iedzīvotāju vērtējuma par informētību atvieglojumu un sociālajā jomā salīdzinājums pa gadiem
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Tomēr, vērtējot sociāldemogrāfisko grupu 
griezumā, visvairāk informācijas trūkst iedzī-
votājiem, kas pieder vismaz vienai no šādām 
grupām: vīrieši, vecuma grupā 45–54 gadi, ar 
pamatizglītību, strādā privātajā sektorā, ārpus 
Jūrmalas, ar zemiem ienākumiem, no Slokas 
apkaimes.

PAKALPOJUMI
Sociālās aprūpes pakalpojumi:

• aprūpe mājās;

• grupu dzīvoklis;

• ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā 
rehabilitācija institūcijā bērniem;

• īslaicīgs sociālās un veselības aprūpes 
pakalpojums institūcijā pilngadīgām 
personām;

• ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā 
rehabilitācija pilngadīgām personām 
(pansionāts);

• servisa dzīvoklis;

• sociālās aprūpes pakalpojumi bērniem, 
kas nonākuši krīzes situācijā.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:

• sociālais darbs ar klientiem;

• sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
bērniem un pilngadīgām personām, kas ir 
atkarīgas no psihoaktīvām vielām;

• sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
dzīvesvietā vai rehabilitācijas institūcijā 
bērnam, kurš cietis no prettiesiskām 
darbībām;

• sociālā rehabilitācija noteiktām personu 
grupām par valsts budžeta līdzekļiem.

Dienas centri:

• dienas centrs bērniem;

• dienas aprūpes centrs bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem;

• dienas centrs pensijas vecuma personām 
un invalīdiem;

• dienas aprūpes centrs personām ar 
garīgās veselības traucējumiem;

• specializētā darbnīca (pakalpojums – 
darbnīca ar speciāli pielāgotām darba 
vietām un nodrošinātu speciālistu atbalstu 
personām ar invaliditāti darbspējīgā 
vecumā ar mērķi attīstīt to sociālās un 
funkcionālās prasmes, veicināt un motivēt 
šo personu iesaisti nodarbinātības 
pasākumos un integrāciju sabiedrībā).

Citi sociālie pakalpojumi:

• asistenta pakalpojums;

• pavadoņa pakalpojums;

• speciālais transports;

• higiēnas centrs;

• naktspatversme;

• zupas virtuves pakalpojumi.

VESELĪBAS VEICINĀŠANA
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība iedzīvo-
tājiem ik gadu piedāvā aizvien vairāk jau-
nu iespēju bez maksas apmeklēt dažādas 
sportiskas un veselību veicinošas aktivitātes 
(skat. 24. tabulu). Tās tiek nodrošinātas, iz-
mantojot dažādus normatīvo aktu un finanšu 
instrumentus. Viens no pieprasītākajiem pakal-
pojumiem ir ortodontija bērniem. Pēc šī pakal-
pojuma ir izveidojusies rinda. 24. tabulā norā-
dīts pirmreizējais pakalpojumu saņēmēju skaits, 
taču ik gadu tiek atbalstīts vairāk bērnu, jo ārst-
niecība ilgst ilgāku laika periodu.
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24. tabula. Pašvaldības nodrošinātie veselību veicinošie pakalpojumi

Pakalpojums
2019. gadā

piešķirts personām
(skaits)

2020. gadā
piešķirts personām

(skaits)

2021. gadā
piešķirts personām

(skaits)

Veselību veicinošs pasākumu komplekss 
topošajām māmiņām 89 47 24

Veselību veicinošs pasākumu komplekss 
senioriem (pensionāriem) 242 157 69

Fizioterapijas nodarbības pensionāriem 241 238 125

Ergoterapijas pakalpojums pensionāriem 33 32 24

Vingrošana ūdenī personām ar 
aptaukošanos 364 332 80

Ortodontijas pakalpojums bērniem
līdz 18 gadu vecumam 213 171 123

Zobu protezēšanas pakalpojums 
pensionāriem 79 94 96

VESELĪBAS APRŪPES 
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI
Pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nodroši-
na veselības aprūpes pakalpojumus Jūrmalas 
valstspilsētas teritorijā:

• PSIA “Kauguru Veselības centrs” (apstip-
rināta vidēja termiņa attīstības stratēģija 
2021.–2025. gadam). Veic primāro un se-
kundāro veselības aprūpi – iedzīvotāju pri-
māro veselības aprūpi, diagnostiku, ārstē-
šanu un veselības aprūpi mājās; 

• PSIA “Jūrmalas slimnīca” (apstiprinā-
ta vidēja termiņa attīstības stratēģija 
2021.–2025.  gadam)73. Nodrošina ne-
atliekamo, ambulatoro un stacionāro me-
dicīnisko palīdzību. Pēc statistikas datiem, 

pieņemto dzemdību skaita ziņā ir otrā po-
pulārākā dzemdību iestāde valstī aiz Rīgas 
Dzemdību nama, kur dzimst aptuveni trešā 
daļa no visiem Latvijā dzimušajiem bēr-
niem (2019. gadā – 5903 jaundzimušie). 
2020. gadā Jūrmalas slimnīcā tika pieņem-
tas 1788 dzemdības (+6% salīdzinājumā 
ar 2019. gadu), kas ir vēsturiski augstākais 
rādītājs dzemdību nodaļas pastāvēšanas 
vēsturē.

• Jūrmalas slimnīca piedāvā fizikālās un 
rehabilitācijas medicīnas ārstu ambulato-
rās konsultācijas atveseļošanās plānu sa-
stādīšanai, kuru realizē ar fizioterapijas un 
fizikālās terapijas procedūrām. Papildus 
fizioterapijas pakalpojumi tiek sniegti grūt-
niecēm un jaundzimušajiem.

25. tabula. Rehabilitācijas pakalpojumi Jūrmalas slimnīcā74 

Rehabilitācijas pakalpojumi 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads

Fizikālās terapijas procedūras 4 133 5 348 7 478 6 399

Fizioterapijas nodarbību skaits 362 482 722 3 851

Fizioterapeitu konsultāciju skaits 64 116 124 2 973

Ārsta rehabilitologa konsultāciju skaits 314 543 582 548
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•  PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs 
“Sloka”” (apstiprināta vidēja termiņa attīs-
tības stratēģija 2021.–2025. gadam):

•  īslaicīga un ilgstoša sociālā aprūpe un 
sociālā rehabilitācija;

•  sociālā un veselības aprūpe;
•  aprūpe personām ar garīgās veselības 

traucējumiem;
•  paliatīvā aprūpe;
•  ambulatorie veselības aprūpes pakalpo-

jumi – fizioterapeits, podologs;
•  ēdināšanas pakalpojumi.

SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRI
Jūrmalas valstspilsētas teritorijā sociālos pa-
kalpojumus var saņemt sociālo pakalpojumu 
centros un vēršoties pie Jūrmalas Labklājības 
pārvaldes.

• Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs 
“Jaundubulti”:

• ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā reha-
bilitācija pilngadīgām personām;

• aprūpe mājās;
• pavadoņa pakalpojums;
• speciālais transports;
• naktspatversme;
• servisa dzīvoklis;
• grupu dzīvoklis;
• dienas aprūpes centrs personām ar garī-

gās veselības traucējumiem;
• specializētās darbnīcas;
• zupas virtuve.

• Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Kau-
guri” ar šādām struktūrvienībām:

• bērnu un jauniešu māja “Sprīdītis”; 
• atbalsta centrs bērniem “Paspārne”; 
• dienas aprūpes centrs bērniem ar funk-

cionāliem traucējumiem; 
• dienas centrs bērniem; 
• dienas centrs pensijas vecuma personām 

un invalīdiem.

Kopš 2017. gada Jūrmalas valstspilsētas 
pašvaldība Eiropas Sociālā fonda projek-
ta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” 
(id. nr. 9.2.4.2/16/I/008) ietvaros īsteno ak-
tivitātes, kuru mērķauditorija ir bērni, seniori un 
sociāli mazāk aizsargātie iedzīvotāji. Jūrmalas 
pilsētas iedzīvotājiem un viesiem bez maksas 
visu gadu pieejamas nūjošanas nodarbības, 
ielu vingrošanas nodarbības, ciguna nodarbī-
bas, joga un fiziskas aktivitātes veselības marš-
rutos (no jūnija līdz augustam) – vingrojumi 
atbilstoši dalībnieku vecuma grupai aktīvā un 
sportiskā maršrutā.

Plašs izglītojošu un praktisku nodarbību klāsts 
tiek nodrošināts skolēniem par veselīgu uzturu, 
fiziskām aktivitātēm, reproduktīvo veselību un 
atkarību izraisošām vielām. Tika nodrošinātas 
fiziskās aktivitātes personām ar invaliditāti, pie-
mēram, vingrošana personām ar kustību traucē-
jumiem pielāgotā trenažieru zālē, peldēšanas 
nodarbības baseinā personām, kas pārvietojas 
ratiņkrēslā, vasaras sezonā Kauguru un Jaunķe-
meru pludmalē tiek piedāvāts asistenta pakal-
pojums fiziskām aktivitātēm iedzīvotājiem, kas 
pārvietojas ratiņkrēslā, izmantojot cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem pielāgotu inventāru plud-
malē un peldes jūrā peldratos. Seniori projekta 
ietvaros izmanto iespēju apgūt veselīga uztura 
pamatprincipus gan teorētiski, gan praktiski.

Katru gadu paplašinot pakalpojumu klāstu, 
pieejami dažādi bezmaksas pasākumi sabied-
rības veselības veicināšanai dažādām sabied-
rības grupām, tajā skaitā ģimenēm ar bērniem 
un personām darbspējas vecumā. Pašvaldība, 
lai nodrošinātu aktivitāšu nepārtrauktību, pa-
pildus piedāvā ielu vingrošanas nodarbības, 
jogas un ciguna nodarbības telpās. Šādi ie-
dzīvotājiem tiek sniegta iespēja nodarboties 
ar sev vēlamajām fiziskajām aktivitātēm visu 
gadu. Pašvaldība īsteno izglītojošus seminā-
rus garīgās veselības stiprināšanai konkrētām 
mērķgrupām, piemēram, pedagogiem, so-
ciālajiem darbiniekiem, vecākiem, jaunie-
šiem. 2020. gadā, ņemot vērā Covid-19 dēļ 
valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības 
nosacījumus, aktivitāšu piedāvājums 
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palicis nemainīgs (plašāka informācija pieejama 
pielikumā “Jūrmalas valstspilsētas Sabiedrības 
integrācijas plāns 2023.–2029.gadam”).

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība piedāvā šā-
das bezmaksas nodarbības cilvēkiem ar inva-
liditāti:

• joga cilvēkiem ar invaliditāti;
• fiziskās aktivitātes baseinā personām ar 

redzes invaliditāti;
• fiziskās aktivitātes baseinā personām ar 

dzirdes invaliditāti;
• galda spēles cilvēkiem ar redzes 

invaliditāti: šoudauns (pielāgots galda 
teniss, izmantojot skanošu bumbiņu), šahs 
un dambrete.

Pēc SKDS datiem, kopumā lielākā daļa 
(70%) iedzīvotāju, kuri paši vai to ģimenes 
locekļi ir izmantojuši veselības aprūpes 
pakalpojumus Jūrmalā, ir apmierināti ar 
šeit pieejamo veselības aprūpi. Vismazāk 
veselības aprūpes pakalpojumus izmanto 
iedzīvotāji no Krastciema, Valteriem, 
Druvciema, Dubultiem un Jaundubultiem75. 

DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Dzimtsarakstu nodaļa ir Jūrmalas valstspilsētas 
administrācijas īpaša statusa struktūrvienība, 
kas izveidota saskaņā ar Civilstāvokļa aktu re-
ģistrācijas likumu, un tās funkcijas ir:

• reģistrēt laulību; 
• reģistrēt dzimšanas faktu; 
• reģistrēt miršanas faktu; 
• reģistrēt laulību, kas noslēgta pie Civillikuma 

51. pantā norādīto konfesiju garīdzniekiem; 
• kārtot civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu 

aktualizēšanas, papildināšanas, labošanas 
lietas, sagatavot atzinumus, pamatojoties 
uz ieinteresēto personu iesniegumiem;

• pieņemt paternitātes atzīšanas 
iesniegumus;

• pieņemt iesniegumus un sagatavot 
dokumentus vārda, uzvārda un tautības 
ieraksta maiņai, tos iesniedzot Tieslietu 
ministrijas Dzimtsarakstu departamentam;

• atjaunot bojā gājušos civilstāvokļa aktu 
reģistru ierakstus, anulēt, papildināt un 
labot civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, 
pamatojoties uz tiesas spriedumiem, 
administratīvajiem aktiem, nodaļas 
atzinumu vai ieinteresēto personu 
iesniegumiem.

JŪRMALAS BĀRIŅTIESA
Bāriņtiesa ir īpaša statusa Jūrmalas valstspilsē-
tas pašvaldības iestāde, kas izveidota saskaņā 
ar Bāriņtiesu likumu un kura primāri nodrošina 
nepilngadīgu bērnu un personu ar ierobežotu 
rīcībspēju tiesību un interešu aizsardzību:

• informē pašvaldības sociālo dienestu vai 
citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, 
kurās netiek pietiekami nodrošināta 
bērna attīstība un audzināšana un kurām 
nepieciešama palīdzība;

• izšķir bērna un vecāku vai aizbildņu 
domstarpības;

• lemj par aprūpes tiesību atņemšanu un 
atjaunošanu vai lietas par aizgādības 
tiesību atņemšanas ierosināšanu tiesā 
bērna vecākiem;

• aizstāv bērna personiskās un mantiskās 
intereses;

• lemj par ģimenes vai personas piemērotību 
audžuģimenes pienākumu veikšanai un 
audžuģimenes statusa piešķiršanu vai 
atņemšanu;

• lemj par aizbildnības nodibināšanu, bērna 
ievietošanu audžuģimenē vai aprūpes 
iestādē;

• lemj par adopciju un dod atzinumu.

ĢIMENES TIESĪBAS
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Sabiedriskās kārtības un drošības funkcijas Jūr-
malas valstspilsētas administratīvajā teritorijā 
nodrošina Valsts policija sadarbībā ar Jūrma-
las pašvaldības policiju. Jūrmalas pašvaldī-
bas policija ir izveidota 1990. gada 29. mar-
tā saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par 
pašvaldībām” un likumu “Par policiju”. Iestādi 
izveidojusi pašvaldība sabiedriskās kārtības 
uzturēšanai, un iestādei ir juridiskas personas 
statuss. 

PAR JŪRMALAS PAŠVALDĪBAS 
POLICIJU 
Jūrmalas pašvaldības policijā 2021. gada 
2. ceturksnī strādā 137 darbinieki, kas veic 

likumā “Par policiju” noteiktās funkcijas, no tiem 
38 ir Glābšanas dienesta darbinieki. Vasaras 
sezonā (no 15. maija līdz 15. septembrim) tiek 
pieņemti darbā Glābšanas dienestā 22 vasa-
ras sezonas darbinieki uz ūdens. Jūrmalas paš-
valdības policijas sastāvā esošais Glābšanas 
dienests uz ūdeņiem nodrošina kārtības ievēro-
šanu un rūpējas par cilvēku drošību, pārraugot 
Jūrmalas valstspilsētas 13 oficiālās peldvietas.

Laika posmā no 2014. gada līdz 2021. gadam 
darbinieku skaits Jūrmalas pašvaldības policijā 
ir palielinājies (skat. 54. attēlu); pieaudzis ir arī 
glābēju skaits – kopš 2016. gada Glābšanas 
dienestā vasaras sezonā ir 38 darbinieki. 

Jūrmalas pašvaldības policija lielākoties saska-
ras ar administratīvajiem pārkāpumiem, kas ir 
uzskaitīti dažādu nozaru likumos un pašvaldī-
bas izdotajos saistošajos noteikumos un kas 
saistīti ar transportlīdzekļu apstāšanās un stā-
vēšanas noteikumu neievērošanu, nekustamo 

īpašumu neuzturēšanu, atkritumu apsaimnie-
košanas, mājas (istabas) dzīvnieku labturības, 
Jūrmalas caurlaižu režīma neievērošanu, al-
koholisko dzērienu tirdzniecības un lietošanas 
pārkāpumiem un smēķēšanas ierobežojumiem 
u.c.

DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBAS 
POLITIKA

54. attēls.
Darbinieku skaits Jūrmalas pašvaldības policijā (2014.–2021. gads)76
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Noziedzīgo nodarījumu skaita dinamikai Jūr-
malā ir lejupslīdoša tendence – lai gan iedzīvo-
tāju skaits pašvaldības administratīvajā teritori-
jā pieaug ik gadu, laika posmā no 2017. līdz 
2020. gadam noziedzīgo nodarījumu skaits ir 
samazinājies par 436 gadījumiem.

Par to, ka situācija drošības jomā Jūrmalā 
uzlabojas, liecina arī SKDS Jūrmalas 
pilsētas iedzīvotāju aptaujas rezultāti, kurā 
75% respondentu atbildējuši, ka sabiedriskā 
kārtība Jūrmalā tos apmierina. 2018. gadā 
veiktā aptaujā apmierināti bija tikai 61% 
iedzīvotāju.

Attīstoties satiksmei uz ūdens, Jūrmalas ostai, 
aktivitāšu pieprasījumam uz ūdens, kā arī ma-
zinoties sezonalitātes ietekmei, tiek novērota 
akvatorijas izmantošana arī ziemas periodā. 
Paralēli tam aug arī nepieciešamība pēc dro-
šības uzraudzības un kontroles uz ūdeņiem, kā 
arī tiešā to tuvumā.

Problēma, ar kuru vasaras periodā visbiežāk 
saskaras Jūrmalas pašvaldības policijas Glāb-
šanas dienests, ir pludmalē apmaldījušies vai 
tiešā ūdens tuvumā bez vecāku uzraudzības at-
stāti bērni. Apkopojot informāciju no glābšanas 
staciju dienesta žurnāliem (skat. 27. tabulu), tiek 
secināts, ka šī problēma ir aktuāla.

Salīdzinājumā ar Eiropas Savienības rādītā-
jiem (1,1) 2018. gadā noslīkušo skaits uz 
100 tūksto šiem iedzīvotāju Latvijā ir sasniedzis 
atzīmi 6,1. Tas ir ļoti augsts rādītājs un liecina 
par to, ka Latvijā, tajā skaitā Jūrmalā, ir vairāk 
jādomā par sabiedrības izglītošanu un pel-
dētapmacību, jo Jūrmalā ir daudz ūdenstilpju 
un peldvietu. 2021. gadā Jūrmalas valstspilsē-
tas pašvaldības valdījumā esošajās ūdenstilpēs 
ir noslīkuši pieci cilvēki; Jūrmalas valstspilsētas 
pašvaldības administratīvajai teritorijai piegu-
lošās jūras piekrastes ūdeņos laika posmā no 
2017. līdz 2021. gadam katru gadu ir noslīkuši 
4–5 cilvēki, t.sk. bērni.80

UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS 
DARBI 
Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas datiem, laika posmā no 2014. līdz 
2020. gadam pilsētā ir samazinājies kopējais 
glābšanas darbu skaits, un pēdējo septiņu gadu 
laikā tam ir tendence samazināties. Pozitīva ten-
dence ir arī izglābto cilvēku skaita dinamikā – 
2020. gadā to bija vienpadsmit jeb par sešiem 
vairāk nekā 2014. gadā.

26. tabula. Jūrmalā reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits (2017.–2020. gads)77

2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads

1149 927 745 713

27. tabula. Pludmalē atrasti un vecākiem nodoti bērni līdz 12 gadu vecumam (2017.–2020. gads)78

2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads

45 86 70 65
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CEĻU SATIKSMES DROŠĪBA
Lielais ceļu satiksmes negadījumu skaits Jūrmalā saistīts ar augsto satiksmes intensitāti uz pilsētas 
autoceļiem. Salīdzinot 2005. gada datus (924 CSNg) ar pēdējo gadu datiem, redzams, ka CSNg 
skaits Jūrmalā ir samazinājies. 

VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMA83

Jūrmalas publiskā videonovērošanas sistēma ir 
pašvaldības administrēts videokameru tīkls, kas 
palīdz uzraudzīt personu aktivitātes publiskās 
vietās vai telpās. Vienkāršotā risinājumā tas ir 
neliels videokameru tīkls, kas policijas un citiem 

operatīvo dienestu darbiniekam dod iespēju 
operatīvi pārskatīt notiekošās aktivitātes nelielā 
teritorijā. Sarežģītākā risinājumā videonovēro-
šanas sistēma iekļauj simtiem videokameru ar 
dažādām tehnoloģijām – ar augstu izšķirtspē-
ju, kustību noteikšanu un citām iespējām. Visas 

55. attēls.
Ugunsgrēki Jūrmalā un to radītās sekas (2014.–2020. gads)
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56. attēls.
Ceļu satiksmes negadījumu skaits Jūrmalā (2014.–2020. gads)82
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kameras ir savienotas kopējā datu pārraides 
tīklā ar centralizētu automātiskas arhivēšanas 
iespēju. Videonovērošanas tīkla izveides gal-
venais mērķis ir pilnveidot drošību Jūrmalā. Īpa-
ša uzmanība tiek pievērsta grūti kontrolējamām 
un sabiedriski nozīmīgām vietām, mācību iestā-
dēm un sabiedriskām ēkām. Datu videopārrai-
des tīkls ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
iestāžu un struktūrvienību vienotā datu pārrai-
des tīkla sastāvdaļa.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā VNS ir reali-
zēta divos risinājumu veidos: 

1. centralizētā VNS;
2. decentralizētā VNS.

Centralizētā VNS ir balstīta uz atdalītu, seg-
mentētu datu pārraides tīklu, videoierakstu pār-
valdības programmu nodrošinājuma serveriem, 
videonovērošanas kamerām un to savienojumu 
ar datu pārraides tīkla infrastruktūru. Videono-
vērošanai paredzētais virtuālais datu pārrai-
des tīkls ir segmentēts (katra loģiskā vienība, 
parasti iestāde, ir savstarpēji atdalīta), tīklā 
pieslēgtajām videonovērošanas kamerām nav 
pieejas globālajam tīmeklim. Ierakstu pārvaldī-
bas nodrošinājuma programmu nodrošinājuma 
serveri atrodas savā virtuālā tīkla segmentā ar 
ierobežotu pieeju tīkla līmenī. Dažāda veida 
pieejas tiesības (skatīties tiešsaistē, skatīties ie-
rakstu, kopēt un izsniegt ierakstu) tiek adminis-
trētas centralizēti. 

Centralizētās VNS priekšrocības ir:

• caurskatāma lietotāju pārraudzība, 
“Microsoft AD” lietotāju integrācija VNS 
sistēmā;

• centralizēta kameru pārvaldība;
• sistēmas paplašināmība gan pieslēdzamo 

kameru skaita, gan sistēmas topoloģijas 
virzienā;

• uz interneta protokola (IP) tīkla balstīts risi-
nājums kā atsevišķs tīkla pakalpojums;

• augsts sistēmas datu drošības līmenis;
• ilgtermiņa ražotāja atbalsts.

Centralizētās VNS trūkumi ir:

• sākotnēji sarežģīts infrastruktūras veidoša-
nas posms, taču tas Jūrmalas valstspilsētas 
pašvaldībā jau ir realizēts.

Decentralizētā VNS ir izveidota vairākās 
iestādēs (piemēram, Aspazijas mājā Zigfrīda 
Meierovica prospektā 20, veselības un sociālo 
pakalpojumu centra “Jaundubulti” struktūrvienī-
bā Dūņu ceļā 2) kā autonoma, ar centralizēto 
VNS nesaistīta un nesavienojama sistēma, kas 
veidota uz lokālo videonovērošanas ierakstu 
ierīču bāzes. Ierīcei tieši ir pieslēgtas videono-
vērošanas kameras. Šādas videonovērošanas 
sistēmas pārraudzība tiek veikta, izveidojot lo-
kālu lietotāju kopumu, kas tiek administrēts ar 
lokālo ieraksta ierīci. 

Decentralizētās VNS priekšrocības ir:

• risinājums, kas neprasa objekta ārējā datu 
tīkla pieslēgumu, piemērojams nelielos, 
attālinātos izvietojumos.

Decentralizētās VNS trūkumi ir:

• zems sistēmas datu drošuma līmenis;
• terminēts ražotāja atbalsts;
• sarežģīta sistēmas administrēšana;
• ierobežotas paplašināšanas iespējas.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu Jūrmalas iedzīvo-
tāju un pilsētas viesu drošību, pie dažādiem 
valstspilsētas objektiem ir izvietotas videono-
vērošanas kameras. Uz 2022. gada janvāri 
tās ir izvietotas pie Jūrmalas valstspilsētas paš-
valdības iestādēm un Jūrmalas valstspilsētas 
administrācijas struktūrvienībām – kopumā 
215 kameras. Lai atpūta pie Jūrmalas teritorijā 
esošajām ūdenstilpēm būtu droša, nākamajos 
gados ir nepieciešams uzstādīt 59 kameras 
pludmales un Lielupes akvatorijas kontrolei un 
apkārtnes novērošanai. 

Lai Jūrmalas pašvaldības policija varētu piln-
vērtīgi veikt savu darbu un kontrolēt notieko-
šo valstspilsētā, videonovērošanas kameras ir 
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uzstādītas arī sabiedriskās vietās – parkos, 
skvēros, pie publiskiem objektiem – un mazāk 
drošās pilsētas vietās – kopumā 58 vietās; se-

šas videokameras ir uzstādītas, lai kontrolētu 
drošību uz ceļiem, un šo kameru skaitu ir plā-
nots tuvākajos gados palielināt.

SPORTA NOZARES 
ORGANIZĒŠANA
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sporta no-
zarei pievērš lielu vērību. Tā kā Jūrmala ir ie-
guvusi kūrortpilsētas statusu, kas sevī iekļauj 
arī viesnīcu, sabiedriskās ēdināšanas vietu, 
apskates un izklaides objektu, izklaides un brī-
vā laika pavadīšanas vietu attīstību, tā neat-
ņemama sastāvdaļa ir arī sporta infrastruktūra 
un tās pieejamības attīstība (plašāka informā-
cija pieejama pielikumā “Jūrmalas valstspilsē-
tas Sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāns 
2023.–2029. gadam”).

Šobrīd Jūrmalā ir nodrošināta sporta un aktī-
vās atpūtas piedāvājuma bāze, kas ir pieeja-
ma ikvienam Jūrmalas iedzīvotājam, tostarp ir 
iespēja attīstīties profesionālajā sportā. Katru 
gadu sporta infrastruktūra tiek papildināta, jo 
pieprasījums pēc sporta realizācijas vietām no 
iedzīvotāju puses pieaug un arvien palielinās 
to jūrmalnieku skaits visās vecuma grupās, kam 
ir nozīmīgs veselīgs dzīvesveids.

Atbildīgs par sporta infrastruktūras un dažā-
du pasākumu attīstību Jūrmalā ir JŪRMALAS 
SPORTA SERVISA CENTRS. Tas nodrošina 
nepārtrauktu iespēju iedzīvotājiem piedalīties 
pilsētas sporta dzīvē. Tā mērķis ir plānot, īstenot 
un nodrošināt pašvaldības politiku sporta jomā, 
veicināt sporta attīstību un veselīga dzīvesveida 
sekmēšanu, sniegt organizatorisku palīdzību 
pašvaldības sporta izglītības programmu īsteno-
šanā, nodrošināt pašvaldības sporta infrastruk-
tūras iespējas īstenot vietēja mēroga, valsts un 
starptautiskus sporta projektus un pasākumus.

SPORTA INFRASTRUKTŪRA 
JŪRMALĀ
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā ir pieejami vairāki infrastruktūras 
objekti, kas iedalāmi pēc to piederības:

• Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašu-
mā esoši sporta infrastruktūras objekti;

• privātā īpašumā esoši sporta infrastruktūras 
objekti;

• valsts īpašumā esoši sporta infrastruktūras 
objekti.

Tā kā lielākā daļa pašvaldības īpašumā esošo 
sporta infrastruktūras objektu tiek izmantoti arī 
izglītības iestāžu sporta programmu īstenoša-
nai, šis virziens tiek uzskatīts par prioritāru. Pēc 
esošās situācijas novērtējuma, skolām piegulo-
šie sporta laukumi ir tehniski sliktā stāvoklī un 
tiem ir nepieciešami atjaunošanas darbi, izglītī-
bas iestāžu slēgtās sporta zāles ir normālā teh-
niskā stāvoklī, taču ir nepieciešami to plānveida 
uzturēšanas darbi. Prioritārajiem sporta vei-
diem tiek noteikti atsevišķi infrastruktūras objekti 
pilsētā, kas tiek attīstīti, lai maksimāli apmieri-
nātu profesionālās ievirzes sporta vajadzības.

Jūrmalā ir arī privāti sporta infrastruktūras ob-
jekti, kas tiek izmantoti pašvaldības sporta no-
darbību un pasākumu īstenošanai. Pārsvarā tie 
ir peldbaseini. Sportisti izmanto infrastruktūras 
objektus arī ārpus pašvaldības administratīvās 
teritorijas, pamatā hokeja, daiļslidošanas un 
vieglatlētikas programmu nodrošināšanai.

SPORTA UN AKTĪVĀS 
ATPŪTAS IESPĒJAS



80 KVALITATĪVA DZĪVE ILGTSPĒJĪGAI SABIEDRĪBAI JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2023.–2029. GADAM

SKDS 2018. gadā veiktā aptaujā 13,3% 
respondentu atbildējuši, ka ir nepieciešams 
vairāk labiekārtotu brīvpieejas laukumu un 
āra trenažieru; 5,1% respondentu uzskata, 
ka ir nepieciešams nodrošināt vairāk 
nodarbību un iespēju sportot bērniem un 
jauniešiem, tajā skaitā bez maksas; 5,1% 
respondentu uzskata, ka ir nepieciešams 
uzlabot sporta būves un to materiāltehnisko 
nodrošinājumu; 3,7% respondentu uzskata, 
ka ir nepieciešams attīstīt velosatiksmes 
infrastruktūru un veicināt riteņbraukšanu.

Aptaujātie Jūrmalas iedzīvotāji norādījuši uz 
nepieciešamību vairāk attīstīt sportu pilsētas 
apkaimēs – attīstīt brīvi pieejamu sporta infra-
struktūru, ziemas sporta veidus, uzlabot sporta 
zāles un nodarbības skolās, nodrošināt vairāk 
iespēju sportot pensionāriem, jaunajām māmi-
ņām, personām ar invaliditāti, tajā skaitā bez 
maksas.

Jūrmalas teritorijas ģeogrāfiskā novietojuma 
specifika nosaka samērā plašu sporta infra-
struktūras nepieciešamību pilsētā, lai nodro-
šinātu sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu 
pieejamību visiem iedzīvotājiem. Būtiska ir ne 
tikai pietiekama sporta infrastruktūra, bet arī 
tās izvietojums, lai maksimāli samazinātu lai-
ku, kādā ir iespējams nokļūt līdz katram sporta 
infrastruktūras objektam. Šobrīd vērojama liela 
sporta infrastruktūras koncentrācija Slokā un 
Kauguros, kas ierobežo bērnu un jauniešu pie-
saisti atsevišķiem sporta veidiem.

SPORTA TRADĪCIJAS 
UN PASĀKUMI
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sekmē ve-
selīga dzīvesveida un fizisko aktivitāšu pie-
ejamību ikvienam jūrmalniekam; pašvaldība 
organizē dažādus par populāriem kļuvušus 
tautas sporta pasākumus – maratonus Jūrmalas 
iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. Maratonu 
mērķis ir veicināt sabiedrības pievēršanos aktī-
vam dzīvesveidam, un tie tiek rīkoti tā, lai tajos 

varētu piedalīties ikviena vecuma un sagatavo-
tības līmeņa sportot gribētājs.

Lielāko popularitāti ieguvis “Jūrmalas Krāsu 
skrējiens”, kas ir populārs arī citās pasaules 
valstīs. Skrējienā sports apvienots ar izklaidi, 
un tas rada svētku sajūtu visiem tā dalībniekiem 
jau kopš 2017. gada. 

Ne mazāk apmeklēti ir arī “Jūrmalas Skrieša-
nas svētki”, “Jūrmalas velomaratons” “Electric 
Run Jūrmala” un citi. Covid-19 ierobežojumu 
dēļ 2021. gadā notika četri tradicionālie mara-
toni, kuros kopumā piedalījās aptuveni 10 tūk-
stoši dalībnieku.

Kopš 2020. gada Jūrmalas valstspilsētas paš-
valdība uzsākusi jaunu sporta veicināšanas ak-
tivitāti – vasaras dienas nometņu organizēšanu 
pludmales volejbolā bērniem un jauniešiem 
vecumā no 9 līdz 18 gadiem. Nometne guva 
lielu atsaucību, un iesaistītie ar prieku apguva 
jaunas iemaņas un pavadīja brīvo laiku sporto-
jot. Šāda veida pasākumi Jūrmalā tiks organi-
zēti arī turpmāk, lai sniegtu iespēju pēc iespējas 
lielākam gribētāju lokam izmantot šo unikālo 
iespēju apgūt vienu no Jūrmalas prioritārajiem 
sporta veidiem.

Kā liecina SKDS 2020. gadā veiktās 
aptaujas dati, ar sporta un aktīvās atpūtas 
piedāvājumu Jūrmalā apmierināti bija 
61% respondentu, kas ir mazāk nekā 
2018. gadā, kad apmierināti bija 73,5% 
aptaujāto iedzīvotāju. Salīdzinot ar 
2018.  gadu, ir pieaugusi tā sabiedrības 
daļa, kuru neapmierina sporta dzīve 
Jūrmalā,– 2018. gadā ar sporta un 
aktīvās atpūtas nodrošinājumu Jūrmalā 
neapmierināti bija 6,3% respondentu, 
un 2020. gadā neapmierināto skaits ir 
pieaudzis līdz 15,7%. Tas skaidrojams ar 
ierobežojumiem, kas tika ieviesti Covid-19 
pandēmijas laikā. Visatzinīgāk aptaujātie 
jūrmalnieki novērtējuši  “Jūrmalas Krāsu 
skrējienu”.
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PANĀKUMI SPORTĀ
Jau daudzus gadus ar Jūrmalas pilsētas pašval-
dības līdzfinansējumu Jūrmalā notiek dažādi 
sporta pasākumi un sacensības, kas orientētas 
uz dažādu vecuma grupu un sagatavotības lī-
meņa sportistiem un aktīva dzīvesveida atbals-
tītājiem.

Iedzīvotāju vidū lielu popularitāti ir ieguvuši Jūr-
malā rīkotie skriešanas, orientēšanās un velo-
braukšanas maratoni, kuros var piedalīties visa 
ģimene. Tie tiek rīkoti jau kopš 2012. gada.

Pēdējo piecu gadu laikā Jūrmalā norisinājušies 
vairāki augsta līmeņa čempionāti prioritārajos 
sporta veidos: 

• CEV pludmales volejbola Eiropas 
čempionāta fināls 2017. un 2020. gadā;

• CEV pludmales volejbola čempionāts U22 
vecuma grupā;

• FIVB 3 zvaigžņu turnīri pludmales 
volejbolā;

• “International Amatheur Basketball 
League”;

• Eiropas Meiteņu basketbola līgas spēles;
• Latvijas-Igaunijas Basketbola līga 

vīriešiem;
• Latvijas čempionāts pludmales futbolā;

• Jūrmalas futbola komandas “Spartaks 
Jūrmala” Latvijas virslīgas un Eiropas kausa 
spēles;

• Latvijas virslīgas čempionāts handbolā 
vīriešiem.

Papildus prioritāro sporta veidu sacensībām 
Jūrmalā tiek organizēti arī tādi čempionāti kā:

• pludmales tenisa festivāls “Jurmala Sand”;
• Latvijas florbola čempionāts 2. līgā 

vīriešiem;
• Eiropas čempionāts pludmales tenisā 

pieaugušajiem;
• Pasaules kausa posms ielu vingrošanā;
• starptautisks spēka sporta festivāls “Best 

Nordic Strongman”;
• Deivisa kausa Pasaules otrās grupas spēles 

vīriešiem;
• “Billie Jean King Cup” sievietēm.

Tā kā šie pasākumi tiek organizēti gan vietēja, 
gan starptautiska mēroga sportistiem un ska-
tītājiem, ir svarīgi uzturēt pasākumu kvalitāti 
augstā līmenī un nodrošināt atbilstošas infra-
struktūras pieejamību. Tieši tāpēc katru gadu 
tiek atjaunoti sporta infrastruktūras objekti, kā 
arī tiek plānots veidot jaunus, starptautiski at-
zītus objektus starptautiska mēroga pasākumu 
nodrošināšanai.

57. attēls.
Iedzīvotāju apmierinātība ar sporta un aktīvās atpūtas pieejamību Jūrmalā (2020. gads)84
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Lai godinātu Jūrmalas sportistus, trenerus, spor-
ta komandas, skolotājus, notikumus un mūža 
ieguldījumu par sasniegumiem sportā, katru 
gadu tiek rīkota “Jūrmalas Gada balvas spor-
tā” pasniegšanas ceremonija. No Jūrmalas 
prioritāro sporta veidu pārstāvjiem balvas ie-
guvuši sportisti pludmales volejbolā, basketbo-
lā un handbolā. Šāda apbalvošana un nomi-
nāciju piešķiršana motivē sportistus augstākiem 

sasniegumiem un veicina aktīva dzīvesveida 
attīstību pilsētā. 2021. gadā apbalvojumi tika 
piešķirti jau 22. gadu pēc kārtas.
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Lielākā daļa Jūrmalas iedzīvotāju ikdienā 
kā pārvietošanās līdzekli izmanto vieglo 
auto (49%), mazāk velosipēdu (14%) un 
vilcienu (8%). 85

Kā vienu no trim kritiskāk vērtētajiem aspek-
tiem pilsētā iedzīvotāji atzīmējuši transportam 
domātās ielu infrastruktūras kvalitāti. Visneap-
mierinātākie ir Ķemeru un Jaunķemeru, kā arī 
Slokas apkaimes iedzīvotāji (skat. 58. attēlu)86.

CAURLAIDE IEBRAUKŠANAI ĪPAŠA 
REŽĪMA ZONĀ JŪRMALĀ
Iebraukšanas nodevas mērķis ir87:

• mazināt satiksmes plūsmu caur Jūrmalas 
centru, kur atrodas daudzi kultūrvēsturiskie 
pieminekļi, kurortoloģijas objekti, iecienī-
tas atpūtas vietas un viesu izmitināšanas 
mītnes;

• veicināt videi draudzīgāku transportlīdzek-
ļu izmantošanu – pilsēta ir ērti sasniedza-
ma ar sabiedrisko transportu (elektrovilcie-
ni, starppilsētu autobusi un mikroautobusi), 
savukārt elektromobiļi var iebraukt Jūrmalā 
bez nodevas samaksas un bez caurlaides;

• palīdzēt finansēt tūrisma un kūrorta attīstī-
bu, sabiedrisko kārtību un drošību, kā arī 
ieguldījumus ceļu infrastruktūrā un citās 
jomās.

Uz atsevišķām Jūrmalas apkaimēm, piemēram, 
Kauguriem, Sloku, Jaunķemeriem, Valteriem, 
Krastciemu, Druvciemu utt., var aizbraukt pa 
autoceļu A10 (Rīga–Ventspils), neiebraucot 
īpaša režīma zonā un attiecīgi – nemaksājot 
nodevu.

Iebraukšanas īpaša režīma zonā nodevas ap-
maksu kontrolē 20 videokameras, kas tiek lieto-
tas tikai šim mērķim.

IELU UN CEĻU 
INFRASTRUKTŪRA

58. attēls.
Iedzīvotāju apmierinātība ar ielu infrastruktūru Jūrmalā (%)
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Autostāvvietas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā vietās, kur atļauta 
autotransporta novietošana, visu gadu ir bez 
maksas (izņemot privātās autostāvvietas).

2021. gadā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldī-
ba kopumā izsniegusi 1 256 660 caurlaides, 
no kurām 1 185 499 ir vienas dienas caurlai-
des (cena 2 EUR) un 19  999 vienas dienas 
caurlaides personām ar invaliditāti un ārst-

niecības iestāžu apmeklētājiem (bez-
maksas). Pašvaldības pamatbudžetā 
2021.  gadā no iebraukšanas maksas tika 
iekasēti 2 912 204 EUR88. 

Pēc SKDS datiem89, lielākā daļa jeb 
60% valstspilsētas iedzīvotāju ir apmieri-
nāti ar esošo iebraukšanas maksas periodu 
(skat. 59. attēlu.)

Pēc SKDS datiem, 2% aptaujāto iedzīvotāju 
norādījuši, ka vēlētos, lai iekasētā summa 
tiktu izmantota pilsētas ceļu un ielu re mon-
tiem, 1,5% respondentu papildus norā-
dījuši, ka vajadzētu uzlabot šīs naudas 
iz lie  tojumu un sabiedrības informētību       
par to. 

Jūrmalas iedzīvotājiem ir pretrunīgs viedok-
lis par iebraukšanas maksas noteikšanu visa 
gada garumā – 34% iedzīvotāju to vērtē pozi-
tīvi, 40% negatīvi, 26% ir grūti pateikt –, tādēļ 
var pieņemt, ka kopumā iedzīvotāji nav pret ie-
braukšanas maksas pagarināšanu.

VALSTS AUTOCEĻI
Jūrmalas valstspilsētas administratīvo teritoriju 
šķērso valsts galvenais autoceļš A10 (Rīga–
Ventspils), valsts reģionālais autoceļš P128 
(Sloka–Talsi) un valsts autoceļš V10 (Babītes 
stacija–Vārnukrogs).

PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻI UN IELAS
Kopējais pašvaldības ielu garums 2021. gadā 
Jūrmalā bija 388,27 km (kopējā platība 
2 207 584 m2), no kuriem 263,97 km bija ar 
asfalta segumu, 96,39 km ar grants (šķembu) 
segumu, 21,26 km ar citu segumu un 6,66 km 
ar bruģakmens segumu. 

59. attēls.
Iedzīvotāju apmierinātība ar esošo iebraukšanas maksas periodu
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Visvairāk ikdienā ar vieglo automašīnu pārvie-
tojas iedzīvotāji, kas atbilst vismaz vienai no 
šādām sociāldemogrāfiskajām grupām: vīrieši, 
vecuma grupā 25–34 gadi, ar augstāko izglī-
tību, strādā ārpus Jūrmalas, ir augsti ienākumi. 
Vismazāk ar auto pārvietojas Slokas apkaimes 
iedzīvotāji.90

Pēc SKDS veiktas iedzīvotāju aptaujas da-
tiem91, gandrīz pusi (48%) pilsētas iedzī-
votāju neapmierina transporta infra-
struk  tūras kvalitāte. Analizējot datus par 
auto transporta izmantošanas biežumu 
(skat. 60. attēlu), redzams, ka teju puse 
(51%) autovadītāju ir neapmierināti ar ielu 
infra struktūru.

ELEKTROAUTO UZLĀDES STACIJAS
Jūrmalas valstspilsētas teritorijā pieejami četri 
elektroauto uzlādes punkti:

1. “Circle-K” degvielas uzpildes stacijā 
Ventspils šosejā 60;

2. “Neste” degvielas uzpildes stacijā 
Kauguros, Talsu šosejā 66;

3. “Elektrum” elektroauto uzlādes stacija 
Jomas ielā 4;

4. stāvvietā pie Mellužu estrādes Mellužu 
prospektā 6.

MOBILITĀTES PUNKTI
Pie dzelzceļa stacijām dabīgi izveidojušies ne-
oficiāli mikromobilitātes punkti, kuros iedzīvo-
tāji un pilsētas viesi novieto savus privātos vai 
koplietošanas braucamrīkus – automašīnas, 
velosipēdus, skūterus –, lai pārvietošanos tur-
pinātu ar sabiedrisko transportu – vilcienu vai 
autobusu. Turpat pieejami arī koplietošanas ve-
losipēdu un elektroskūteru nomas punkti.92

60. attēls.
Iedzīvotāju atbildes par autotransporta izmantošanas biežumu
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Ar velosipēdu ikdienā Jūrmalā visvairāk pār-
vietojas iedzīvotāji, kas atbilst kādai no šā-
dām sociāldemogrāfiskajām grupām: vīrieši, 
vecuma grupā 18–24 gadi, ar pamatizglītību 
vai augstāko izglītību, ar vidēji augstiem vai 
augstiem ienākumiem. Visvairāk ar velosipēdu 
pārvietojas Ķemeru un Jaunķemeru apkaimes 
iedzīvotāji (44%), vismazāk – Slokas apkaimes 

iedzīvotāji (6%).93 Tik izteikta paradumu atšķirī-
ba apkaimēs var būs saistīta ar iedzīvotāju pro-
filu vai ar infrastruktūras trūkumu, kas apgrūtina 
velotransporta izmantošanas iespējas.

Pilsētā ir izveidoti pieci velomaršruti 53,06 km 
garumā (skat. 28. tabulu).

Jūrmalu šķērso Eiropas nozīmes veloceliņu tīkla maršruti “EuroVelo 10” (Hanzas loks) un 
“EuroVelo 13” (“Dzelzs priekškara” trase) – abu veloceliņu trase pilsētā sakrīt. Veloceliņa 
infrastruktūra ir izveidota tikai daļā maršruta, tas nav marķēts.

Kopumā gandrīz puse iedzīvotāju (49%) ir apmierināti ar velotransporta infrastruktūru 
Jūrmalā (skat. 61. attēlu), tomēr, vērtējot atbildes pēc tā, vai respondents pēdējā gada 
laikā ir izmantojis velosipēdu, redzams, ka tie, kas izmanto, ir vairāk neapmierināti ar 
infrastruktūru (47%) nekā tie, kas to neizmanto95.

VELOINFRASTRUKTŪRA

28. tabula. Velomaršruti Jūrmalā94

Nr.p.k. Velomaršruts Garums, km

1. Priedaines dzelzceļa stacija – Babītes iela – Lielupes auto tilts – Muižas iela – 
6. līnija – velomaršruts Nr. 2 5,53

2. Dome – Jomas iela – Ērgļu iela – Jūras iela – Turaidas iela – Dzintaru prospekts – 
Lazdonas iela – celiņš gar kāpām – 25. līnija – Bulduru prospekts – 36. līnija 8,65

3. Lielupes auto tilts – Rīgas iela – Brīvības prospekts 5,83

4. Kolkas iela – Talsu šoseja – Asaru prospekts 7,55

5. Pludmale visā garumā 24,2

Kopā: 53,06
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61. attēls.
Apmierinātība ar velotransporta infrastruktūru atkarībā no velotransporta izmantošanas biežuma

8,8

12,8

10,9

20,7

3,1

11,2

10,9

0,4

5,6

36,3

36,7

36,5 28,8

12,4

12,6

12,4 21,8

25,0

Indekss*
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Izmanto
velosipēdu

(n=498)
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velosipēdu

(n=382)

Bāze: visi respondenti

NezinuPilnībā neapmierinaDrīzāk neapmierinaDrīzāk apmierinaPilnībā apmierina

62. attēls.
Apmierinātība ar gājējiem domātās ceļu infrastruktūras kvalitāti

Pilnībā
apmierina

7,8%

Drīzāk
neapmierina

31,4%

Pilnībā
neapmierina

17,2%

Grūti pateikt
3,1%

Drīzāk
apmierina

40,5%

Apmierina
48%

Neapmierina
49%

Bāze: visi respondenti, n=890

Gandrīz puse (48%) Jūrmalas iedzīvotāju ir apmierināti ar gājējiem domātās ielu infrastruktūras 
kvalitāti, un tieši tikpat (49%) pilsētas iedzīvotāju nav ar to apmierināti (skat. 62. attēlu). Mērķis ir 
tiekties uz lielāku iedzīvotāju apmierinātību šajā jautājumā.

INFRASTRUKTŪRA 
GĀJĒJIEM
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Jūrmalas valstspilsētas administratīvo teritoriju 
šķērso dzelzceļa līnija Rīga–Tukums II, kas ir 
daļa no Rīgas piepilsētas elektrificētā dzelzce-
ļa tīkla. Dzelzceļš savieno lielāko daļu Jūrma-
las apkaimju un ir būtiska pilsētas sabiedriskā 
transporta sastāvdaļa. Elektrovilcienu maršrutu 
galapunkti Jūrmalā ir Dubulti, Sloka, Ķemeri, 
bet ārpus Jūrmalas – Tukums. 

Būtisks pasažieru dzelzceļa sistēmas trūkums 
Latvijā ir neērtā iekāpšana un izkāpšana no 
vilciena vagoniem, kas būtiski samazina dzelz-
ceļa kā transportlīdzekļa pievilcību potenciālo 
Jūrmalā piedāvāto ārstniecības, rekreācijas un 
konferenču pakalpojumu izmantotājiem.

Pasažieru pārvadājumus Jūrmalā nodrošina 
pilsētas un starppilsētu maršrutu autobusi, kā 
arī dzelzceļa satiksme (aptuveni 45% Jūrmalas 
apbūvēto teritoriju atrodas 10 minūšu gājiena 
attālumā no dzelzceļa stacijām).

Personām ar viedkarti “Jūrmalas iedzīvotāja 
karte” tiek nodrošināts bezmaksas 
sabiedriskais transports (autobuss) sešos no 
septiņiem maršrutiem, kas ir īpaša prioritāte 
Jūrmalā deklarētiem iedzīvotājiem.

Skolēniem ar viedkarti “Skolēna apliecība” 
un skolotājiem tiek nodrošināti septiņi papildu 
bezmaksas maršruti.

Pilsētā sabiedriskais transports tiek nodrošināts 
septiņos maršrutos, no kuriem visnoslogotākais 
ir 4. maršruts (skat. 63. attēlu).

DZELZCEĻŠ

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

63. attēls. 
Sabiedriskā transporta noslogojums Jūrmalā

1. maršruts. Buļļuciems–Bulduri

2. maršruts. Kauguri–Kūdra

3. maršruts. Bulduru stacija–Valteri–Kauguri

4. maršruts. Bulduri–Slokas stacija

5. maršruts. Bulduri–Ķemeru stacija

6. maršruts. Slokas stacija–Ķemeru stacija

7. maršruts. Priedaine–SIVA koledža

A 5

L i e l
u p e

Vaivari
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Visvairāk pasažieru Jūrmalas sabiedriskajā 
transportā tiek pārvadāti laika posmā no plkst. 
14.00 līdz 16.00, vismazāk – nakts stundās. 

Darbdienās laikā no plkst. 7.00 līdz 14.00 un 
no plkst. 17.00 līdz 18.00 sabiedriskā transpor-
ta noslogojums ir līdzvērtīgs (skat. 64. attēlu).

Pēc SKDS veiktas iedzīvotāju aptaujas, sa-
biedrisko transportu Jūrmalā visvairāk izmanto 
personas, kas pārstāv vismaz vienu no šādām 
sociāldemogrāfiskajām grupām: sievietes, ve-
cuma grupa 18–24 gadi vai 55–63 gadi, 
pamatizglītība, sarunvaloda ģimenē – krievu, 
valsts vai pašvaldības sektorā strādājošais vai 

bezdarbnieks, strādā Jūrmalā, no Ķemeru vai 
Jaunķemeru apkaimes. 

Papildus respondenti norādījuši, ka tos neap-
mierina sabiedriskā transporta pieturvietu kva-
litāte, reisu skaits un biežums, pēdējo reisu atie-
šanas laiks. 

64. attēls.
Gada vidējais sabiedriskā transporta noslogojums Jūrmalā

Stunda 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00

Validācijas 124 105 46 21 20 51 329 245 970 635 160

Pārdotās 444 278 279 48 32 29 264 145 917 363 669

KOPĀ 568 383 325 69 52 80 593 391 887 998 829

Stunda 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00

Validācijas 624 156 590 950 590 997 636 740 643 844 684 900 737 805 715 668

Pārdotās 360 211 351 738 322 323 343 252 349 751 371 582 399 584 411 127

KOPĀ 984 367 942 688 913 320 979 992 993 595 1 056 482 1 137 389 1 126 795

Stunda 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

Validācijas 645 089 566 681 407 416 300 374 220 397 153 674 70 102 14 241

Pārdotās 377 097 340 633 282 880 207 226 148 605 109 482 52 794 15 189

KOPĀ 1 022 186 907 314 690 296 507 600 369 002 263 156 122 896 29 430
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Jūrmala vēsturiski ir attīstījusies kā kūrorta un 
rekreācijas pilsēta un arī mūsdienās piedā-
vā saviem viesiem daudzveidīgas veselības 
uzlabošanas un aktīvās atpūtas iespējas, kas 
piemērotas ne tikai tiem, kuri Jūrmalu apmek-
lē atpūtas nolūkos, bet arī darījumu tūristiem, 
kuri meklē iedvesmojošas vietas saviem pasā-
kumiem. Gadu gaitā pilsētā veiksmīgi īstenota 
pasaules prakse, piedāvājot uzņēmumiem ie-
spēju ģenerēt idejas, prezentēt jaunumus, rīkot 
diskusijas un saliedēt komandu ārpus ierastās 
biroju vides, kā arī pārsteigt klientus ar dabas 
un kultūras pērļu klātbūtni pastaigas attālu-
mā (plašāka informācija pieejama pielikumā 
“Tūrisma attīstības rīcības plāns 
2023.–2029.gadam”).

Jūrmalas teritorijā un tiešā tās tuvumā atrodas 
daudzveidīgas īpaši aizsargājamās dabas te-
ritorijas ar lielisku potenciālu dabas tūrisma at-
tīstībai. Ārstniecības iestādes un spa centri pie-
dāvā lielu ūdens relaksācijas un dziedniecisko 
iespēju izvēli (ārstnieciskās dūņas, dziednie-
ciskie minerālūdens avoti u.c.), tomēr Jūrmalā 
pieejamie unikālie ārstniecības resursi joprojām 
netiek pilnībā izmantoti. 

Šobrīd Jūrmalā līdzās pastāv daba, modernas 
spa viesnīcas, kultūrvēsturiskais mantojums un 
mūsdienīga pilsēta uzņēmējdarbībai un atvaļi-
nājumiem. Arī šodien kilometriem garā pludmale 
ar zīdainām kvarca smiltīm ir vilinošs galamēr-
ķis, turklāt ne tikai vasarā, – velobraucējiem, 
nūjotājiem un pastaigu mīļotājiem liedags ir ērts 
segums arī rudenī un pavasarī, bet baltās zie-
mās gar jūru stiepjas distanču slēpošanas trase. 
Jūrmalas teritorijā jūra prāvu gabalu ir sekla, 
tālab piemērota drošām peldēm ģimenēm ar 
bērniem. Pludmales ir labiekārtotas un sadalītās 
mierīgās un aktīvās atpūtas zonās, ir pieejamas 
kafejnīcas un bērnu rotaļu laukumi.

Lielupe, kuras kopējais garums ir 119 kilomet-
ri, pēdējos lokus met Jūrmalā, veidojot pilsētas 
kontūrā robojumu un Dubultos pietuvojoties 
jūrai pat 300 metru šauras zemes strēles attā-
lumā, lai jau gabalu tālāk ietecētu jūrā. Upes 
plūdums ir rāms, vasarā ūdens uzsilst un ir pie-
mērots peldēm. Upmalā ir vairākas labiekār-
totas peldvietas, pieejama laivu, kajaku, SUP 
dēļu un veikbordu noma, kā arī izbraucieni ar 
upes kuģīti, senu burinieku un jahtām. 

Jūrmalā atrodas viens no lielākajiem ūdenspar-
kiem Ziemeļeiropā – “Līvu akvaparks”, kas pie-
dāvā vairāk nekā 45 atrakcijas visu paaudžu 
apmeklētājiem gan iekštelpās, gan arī āra pel-
dēšanas un izklaides zonā.

KŪRORTPILSĒTA 
Jūrmalai svarīgi ir saglabāt un atjaunot kultūr-
vēsturisko mantojumu – pilsētbūvniecības, arhi-
tektūras, mākslas un vēstures pieminekļus –, kas 
kopā ar apkārtējo vidi veido pilsētas tēlu. Jūr-
malas kultūras mantojumu veido virkne elemen-
tu, kas ir skatāmi kompleksi savstarpēji saistītā 
un vienotā sistēmā.

Tie ir:

• vēsturiskās apdzīvotās vietas, no kurām 
veidojusies pilsēta;

• vietas, kas liecina par pilsētnieku tradīci-
jām un pilsētas vēsturi, – kūrorta objekti, 
sabiedriskās dzīves centri, tirgi, pastaigu 
vietas, vēsturisku notikumu vietas;

• pilsētas panorāma un siluets, kas nolasāmi 
galvenokārt skatos no pludmales un 
Lielupes krasta;

• vēsturiskā plānojuma sistēma – ielu tīkls, 
kvartālu struktūra; 

• apbūves raksturs, būvju telpiskais izvieto-
jums, mērogs;

TŪRISMS
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• atsevišķi izcili objekti – arhitektūras piemi-
nekļi; 

• industriālais mantojums (Sloka); 
• raksturīgie celtniecības materiāli (koks), 

formas, detaļas;
• labiekārtojuma elementi, vides dizains;
• urbanizētās vides saistība ar dabas vidi, 

īpaši ar krasta kāpu joslu, pludmali, Lielupi.

KŪRORTS UN KONKURĒTSPĒJA
Lai gan Jūrmala jau vēsturiski attīstījusies kā kū-
rortpilsēta, oficiālu juridisku kūrortpilsētas statu-
su Jūrmala ieguva 2013. gada 20. novembrī, 
kad Ministru kabinets kūrorta statusu piešķīra 
Jūrmalas pilsētas administratīvajai teritorijai, 
izņemot Bražciemu, Priedaini un Vārnukrogu. 

2022. gadā kūrortpilsētas statuss Jūrmalai tika 
atkārtoti pagarināts. Oficiāla kūrorta statusa 
iegūšana potenciāli var veicināt investīciju pie-
saisti tālākai kūrorta infrastruktūras attīstībai Jūr-
malā un popularizēt šeit piedāvātos veselības 
tūrisma pakalpojumus vietējā un ārvalstu tirgū. 
Jūrmala ir lielākā kūrortpilsēta Baltijas jūras 
krastā gan platības, gan arī iedzīvotāju skaita 
ziņā.

AP2029 kontekstā tika salīdzināti kvantitatīvie 
dati starp Jūrmalu, Liepāju, Pērnavu, Palangu, 
Klaipēdu un Sopotu (Polija). Minētās pilsētas 
atrodas Ziemeļeiropā jūras krastā un uzskatā-
mas par kūrortpilsētām ar līdzīgu mērķauditori-
ju (skat. 65. attēlu). 

Būtiskākās Jūrmalas kā kūrorta priekšrocības 
Baltijas jūras reģionā ir šādas:

• Jūrmala ir vistuvāk savas valsts galvaspilsē-
tai (25 km) un pilsētas teritorija ir ar salīdzi-
noši mazu apdzīvotības blīvumu;

• starptautiskās lidostas tuvums – lidosta 
“Rīga” atrodas tikai 15 minūšu brauciena 
attālumā;

• Jūrmalā ir pieejams Baltijas jūras piekrastē 
bagātīgākais balneoloģisko resursu klāsts, 
tajā skaitā reti sastopamie sulfīdus saturošie 
minerālūdeņi un dūņas, līdz ar to Jūrmalas 
kūrorts var piedāvāt plašākas ārstniecības 
iespējas nekā jebkurš cits kūrorts Baltijas 

jūras krastā; 
• īpaši vērtīgs resurss ir sulfīdus saturošie 

minerālūdeņi un dūņas, kas mērenās joslas 
klimatā ir sastopamas ļoti reti. Šo resursu 
izmantošanas ārstnieciskie aspekti ir pētīti 
vairāk nekā gadsimtu, arī šajā ziņā Jūr-
malai sniedzot nozīmīgu medicīnas inovā-
ciju priekšrocību salīdzinājumā ar citiem 
kūrortiem;

• Jūrmalā ir labs četrzvaigžņu viesnīcu ko-
pējais piedāvājums – ietilpība (numuru un 
gultasvietu skaits), daudzveidība, komplek-
tācija (pilns serviss), kā arī piedāvājums 
konferenču līdz 300 personām rīkošanai 

 
 

LATVIJA

IGAUNIJA

LIETUVA

KRIEVIJA

BALTKRIEVIJA

POLIJA

ZVIEDRIJA

Pērnava

JūrmalaLiepāja

Palanga

Sopota

Klaipēda

65. attēls.  
Kūrortpilsētas Baltijas jūras krastā ar līdzīgu mērķauditoriju
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gan pie galdiņiem, gan semināriem – 
pieejamās telpas/zāles, ietilpība, daudz-
veidība, komplektācija (pilns serviss);

• plašs spa centru piedāvājums (deviņi spa 
centri);

• otra lielākā četrzvaigžņu viesnīcas konfe-
renču zāle ar maksimālo ietilpību līdz 
750 personām (lielākā ir Sopotā – 1200);

• Ķemeru nacionālais parks, Ragakāpas 
dabas parks un Lielupes palieņu pļavas ir 
unikāls dabas tūrisma piedāvājums Eiro-
pas, t.sk. Latvijas un Baltijas, mērogā.

Lai celtu Jūrmalas konkurētspēju, ir jāveicina 
tādu pieczvaigžņu viesnīcu būvniecība, kurās 
būtu vismaz 200 numuru, spa centrs un kon-
ferenču zāle. Jāturpina izcelt un labiekārtot 
24,2 km garo pludmali, kurā atpūtniekus ga-
tavas uzņemt 11  oficiālās peldvietas. Jāizceļ 
daba un tās sniegtās vērtības, jāveicina jaunu 
unikālu produktu un pakalpojumu attīstība.

Draudi Jūrmalas kā kūrortpilsētas konkurētspē-
jai ir tūrisma pakalpojumu cenu samazināšanās 
citās kūrortpilsētās, tādējādi Jūrmala kļūtu par 
dārgu galamērķi, kā arī jaunu, kvalitatīvu pro-
duktu piedāvājums citos galamērķos. 

KONFERENCES UN TIKŠANĀS
Jūrmalas valstspilsēta kā MICE tūrisma gala-
mērķis ir jauns un unikāls. Ar atrašanās vietu 
25 km attālumā no galvaspilsētas Rīgas un tikai 
15 minūšu braucienā no starptautiskās lidostas 
“Rīga” pilsēta ir ērti pieejama un ar labi attīstītu 
infrastruktūru. 24,2 km garā balto smilšu plud-
male ir tas, ko darbadienas beigās novērtē ik-
viens darījumu tūrists. Jūrmala ir pilsēta maziem 
un lieliem notikumiem – konferencēm, apmācī-
bām, kolektīva saliedēšanas un citiem pasāku-
miem līdz pat 750 dalībniekiem. Korporatīvos 
pasākumus var rīkot mūsdienīgi aprīkotās vies-
nīcu konferenču zālēs, restorānos vai terasēs, 
leģendārajā Dzintaru koncertzālē, Jūrmalas 
muzejā un citviet, kur intensīvu darbu var ap-
vienot ar dabas ainavas baudīšanu un izklaidi. 

Jūrmalai kā darījumu tūrisma galamērķim ir 
daudz priekšrocību – visus svarīgākos pakal-
pojumus ir iespējams saņemt vienuviet. Lai dar-
badienas beigās izbaudītu spa pakalpojumus, 
iepirkšanos, restorānus, pastaigas un kultūru, 
nav nekur tālu jādodas. Liels darījumu tūristu 
ieguvums ir Jūrmalas klusā sezona – tā ir ie-
spēja izvairīties no pilsētas burzmas un saņemt 
nedalītu viesmīlību. Latvijas komersantiem un 
nevalstiskajām organizācijām konferenču rīko-
šanai Jūrmalā ir pieejams pašvaldības atbalsts 
granta jeb mērķfinansējuma veidā.

Pieprasījums pēc Jūrmalā organizētiem motivē-
jošiem pasākumiem katru gadu pieaug, tomēr 
konferenču un korporatīvo pasākumu attīstība 
Jūrmalā nākotnē tiešā mērā būs atkarīga no pa-
sākumu industrijas turpmākās attīstības, no tā, 
cik lielā mērā pasākumi tiks organizēti digitālā 
formātā. 2021. gadā digitālo un hibrīdpasāku-
mu piedāvājums Jūrmalā ir vājš – pasākumu 
norises vietām trūkst tehnoloģiskā aprīkojuma 
un profesionālu šīs jomas darbinieku.

Jāņem vērā arī tas, ka Jūrmalas atrašanās tuvu 
Rīgai, kas ir galvenais un vadošais MICE tūrisma 
galamērķis Latvijā, rada spēcīgas konkurences 
apstākļus. Tāpēc Jūrmalai būtu jākoncentrējas 
uz vidēji lielu pasākumu un motivējošo pasāku-
mu organizēšanu.

TŪRISMA STATISTIKA
Tūrisma attīstība ir viena no galvenajām Jūrma-
las valstspilsētas prioritātēm. No 2016. gada 
līdz globālās Covid-19 pandēmijas sākumam 
2020. gadā Jūrmalā bija vērojams stabils tūris-
tu skaita pieaugums. Saskaņā ar CSP datiem, 
salīdzinot ar 2019. gadu, tūristu skaits Jūrma-
lā 2020. gadā ir samazinājies par 40,6% 
(153 029 cilvēki) un 2021. gadā ir samazinājies 
par 50,1% (128 452 cilvēki). Salīdzinoši valstī 
tūristu skaits samazinājies par 48,7% un 54,2%. 
Lai gan Jūrmala joprojām ir otrs populārākais 
vietējo un ārvalstu tūristu galamērķis, pandēmija 
ir būtiski ietekmējusi tūrisma nozari pilsētā. 
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66. attēlā redzams, ka 2020. un 2021. gadā gan tūristu, gan nakšņojumu skaits pilsētā ir ievēro-
jami krities. Aptuveni šāds tūristu skaits Jūrmalā reģistrēts 2013. gadā. Ir pieaudzis vietējo tūristu 
īpatsvars. Ja 2019. gadā vietējo tūristu skaits bija 32,8%, tad 2020. gadā tie bija 48,2% un 2021. 
gadā jau 68% no kopējā tūristu skaita pilsētā bija vietējie tūristi.

Vidējais uzturēšanās ilgums 2021. gadā 
ir saglabājies tāds pats kā 2019. gadā – 
2,5 diennaktis. Ja salīdzina vidējo uzturēšanās 
ilgumu 2020. gada ceturkšņos, var secināt, ka 
1. ceturksnī (janvāris-marts) vidējais uzturēša-
nās ilgums ir bijis visgarākais – 3,1 diennakts. 
Pēdējo gadu griezumā šāds uzturēšanās ilgums 
ir novērojams tikai 2020. gada 4. ceturksnī 
(oktobris-decembris). Vidējais gultasvietu no-
slogojums 2021. gadā bija 26,6%, respektī-
vi, salīdzinot ar 2019. gadu, tas samazinājies 
par 22,8%. Lielākais noslogojums bijis kūrorta 
rehabilitācijas centros un sanatorijās (29,9%), 
kam seko kūrortviesnīcas (18,6%).

Analizējot pilsētas viesu sadalījumu pa valstīm, 
Latvija, kā ierasts, ir bijusi nozīmīgākā tūristus 
ģenerējošā valsts, kam seko pārējās Baltijas 
valstis. 2020. gada vasaras mēnešos bija ne-
pieredzēti liels tūristu skaita pieaugums no Bal-
tijas valstīm, īpaši no Lietuvas. Lielākais tūristu 
skaits pilsētā ir bijis augustā, kad piedzīvots arī 
ievērojams tūristu skaits pieaugums no Lietuvas 
(+178,1%). Attiecīgi 2021. gadā, ņemot vērā 
iepriekšējā gada ievērojamo tūristu skaitu pie-
augumu no Igaunijas un Lietuvas, tūristu skaitam 
no šīm valstīm bija tendence samazināties. Toties 
pieauga tūristu skaits no citām valstīm, piemē-
ram, Vācijas, Polijas, Lielbritānijas, Ukrainas u.c.

66. attēls.
Tūristu un nakšņojumu skaits Jūrmalā 2018.–2021. gadā96
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29. tabula. Tūristu ģeogrāfiskā segmentācija 2021. gadā97

Valsts Apkalpoto personu 
skaits Valsts Apkalpoto personu 

skaits

Latvija 87 312 Lielbritānija 1010

Lietuva 19 309 ASV 826

Igaunija 5185 Ukraina 801

Vācija 3263 Somija 693

Krievija 2898 Pārējās valstis 6124

Polija 1031
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KŪRORTPILSĒTAS TĒLA VEIDOŠANA 
UN TŪRISMA  MĀRKETINGS 
Jūrmalas valstspilsētas attīstības stratēģija pa-
redz līdz 2030. gadam izveidot Jūrmalu par 
starptautiski pazīstamu modernu piekrastes 
kūrortu un populārāko kūrortpilsētu Baltijas 
jūras reģionā. Atbilstoši stratēģijas prioritātēm 
Jūrmala tiek komunicēta kā starptautiskas no-
zīmes kūrorts, kultūras un konferenču centrs, 
kā arī dzīvesvieta kūrortā. Jūrmalas zīmolam 
nepieciešams palīdzēt veidot šos priekšstatus 
auditorijas uztverē, esot pamanāmam, radot 
nepieciešamās emocionālās un racionālās 
asociācijas, kā arī veicinot auditorijas lojalitāti.

Komunikācijas prioritātes atbilst pilsētas attīstī-
bas stratēģijas prioritātēm:

• “Jūrmalnieks” – pilsēta ir kvalitatīva dzīves 
un brīvdienu vieta, kultūras un sporta centrs;

• “Kūrorts” – pilsēta ir starptautiski pazīstams, 
moderns piekrastes kūrorts un populārākā 
kūrortpilsēta Baltijas jūras reģionā;

• “Daudzveidīga uzņēmējdarbība’” – pilsēta 
ir aktīva darījumu vide visās sezonās.

Kaut gan vasaras sezona vienmēr būs būtiska 
Jūrmalas ieņēmumu sastāvdaļa, valstspilsētā 
nepieciešams veicināt pieprasījumu un piedā-
vājumu visa gada garumā, tādējādi sekmē-
jot daudzveidīgas uzņēmējdarbības attīstību. 
Mērķtiecīgas tūrisma mārketinga aktivitātes 
sekmējušas stabilu viesu pieaugumu pēdējo 
gadu laikā (izņemot 2020. un 2021. gadu, kad 
Covid-19 pandēmijas dēļ tūristu skaits būtiski 
samazinājās). 

Lai nodrošinātu Jūrmalas kā kūrortpilsētas tēla 
veidošanu un  popularizēšanu Latvijā un ārval-
stīs, kā arī veicinātu tūrisma nozares attīstību 
atbilstoši Tūrisma attīstības rīcības plānam, paš-
valdībā pastāvīgi tiek īstenoti dažādi integrētās 
komunikācijas pasākumi:

• tūrisma mārketinga aktivitātes Jūrmalas 
kā tūrisma galamērķa popularizēšanai 

(prio ritārā mērķauditorija – Baltijas valstis, 
sekundārā auditorija – citi mērķa tirgi at-
bilstoši Tūrisma attīstības rīcības plānam);

• reklāmas kampaņas (ārpus aktīvās tūrisma 
sezonas) – optimāli divas reizes gadā; 

• darījumu tūrisma veicināšanas aktivitātes;
• veselības tūrisma veicināšanas aktivitātes;
• citas aktivitātes valstspilsētas tūrisma pie-

dāvājuma reklamēšanai, piemēram, sa-
darbība ar viedokļu līderiem, publikācijas 
medijos par aktualitātēm pilsētā, kā arī pa-
sākumu kalendārs;

• pilsētas kā kvalitatīvas dzīves un atpūtas 
vietas tēla veidošanas  aktivitātes (mērķau-
ditorija – valstspilsētas iedzīvotāji un viesi);

• reklāmas un sabiedrības informēšanas 
kampaņas pilsētas svētku un citu nozīmīgu 
kultūras un atpūtas pasākumu popularizē-
šanai (Kauguru svētku, Kūrorta svētku, nakts 
ekspedīcijas bērniem “Nestāsti pasaciņas” 
u.c. pasākumu komunikācija);

• foto un vides reklāmas objekti pilsētvidē – 
pilsētā dažādās apkaimēs izvietoti 14 paš-
valdībai piederoši stacionāri vides stendi un 
10 mobili vides stendi, kuros pastāvīgi tiek 
izvietota informācija par pašvaldības or-
ganizētajiem un līdzfinansētajiem pasāku-
miem, aktuālo tūrisma piedāvājumu, pilsē-
tas tēla un svētku reklāma un noformējums 
u.c. informācija;

• Tūrisma informācijas centra aktivitātes tūristu 
piesaistei un informācijas nodrošināšanai:

• Jūrmalas tūrisma informatīvie materiāli 
tiek izdoti deviņās valodās – latviešu, 
lietuviešu, igauņu, krievu, angļu, vācu, 
somu, zviedru un norvēģu. Jūrmalas 
kartes tiek izdotas sešās valodās, va-
saras sezonai Jūrmalā tiek izdots arī 
pasākumu kalendārs u.c. specializētie 
izdevumi, piemēram, karte ģimenēm 
ar bērniem, noplēšamā pilsētas karte,  
muzeju brošūra u.c.;

• visa gada garumā valstspilsētas vie-
siem tiek nodrošināta iespēja saņemt 
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informāciju klātienē Tūrisma informācijas 
centrā (Lienes iela 5). Centrā tiek nodro-
šināta arī iebraukšanas caurlaižu un  Jūr-
malas suvenīru tirdzniecība;

• Jūrmalas lielformāta kartes pilsētvidē – 
dažādās pašvaldības apkaimēs ir izvie-
totas kopumā 9 lielformāta pašvaldības 
kartes ar detalizētu informāciju par pilsē-
tas svarīgākajiem atpūtas, dabas un kul-
tūras objektiem.

Pēdējos gados liela uzmanība ir pievērsta paš-
valdības tūrisma digitālās komunikācijas kanā-
lu attīstībai. Pašvaldības tūrisma informācijas 

tīmekļvietnē visitjurmala.lv saturs tiek nodro-
šināts piecās valodās – latviešu, angļu, lietu-
viešu, igauņu, krievu. Pateicoties digitālā satu-
ra attīstībai, apmeklētāju skaits visitjurmala.lv 
2019. gadā pieauga par 120%, salīdzinot ar 
2017. gadu (2020. un 2021. gadā tūrisma ie-
robežojumu dēļ apmeklējumu skaits kritās par 
30%), savukārt “Visitjurmala” konta sekotā-
ju skaits platformā “Facebook” 2021. gadā 
pieauga par vairāk nekā 100%, salīdzinot ar 
2018. gadu. Digitālā mārketinga aktivitāšu un 
kanālu attīstība arī turpmāk būs viena no paš-
valdības tūrisma mārketinga komunikācijas 
prioritātēm.

NOZARU UN UZŅĒMUMU RAKSTUROJUMS
Laika periodā no 2015. līdz 2020. gadam uzņēmumu skaits Jūrmalā uz 1000 iedzīvotājiem palie-
linājās par 104% un sasniedza 77 uzņēmumus.

UZŅĒMĒJDARBĪBA 
UN NODARBINĀTĪBA

30. tabula. Ekonomiski aktīvo tirgus sektora vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem (2015.–2020. gads)98

Teritorija 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pierīgas reģions 79 84 83 84 83 82

Rīga 113 119 116 115 115 116

Daugavpils 57 58 57 57 56 56

Jēkabpils 65 65 63 63 61 62

Jūrmala 74 80 79 77 78 77

Jelgava 65 71 69 68 69 70

Liepāja 70 81 79 77 77 79

Rēzekne 67 70 67 66 67 68

Valmiera 93 99 92 90 87 88

Ventspils 64 68 66 65 66 65

LATVIJA 87 93 90 91 90 90



98 TŪRISMS KŪRORTPILSĒTAS KONKURĒTSPĒJAI JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2023.–2029. GADAM

Rēķinot uz 1000 iedzīvotājiem, 2020. gadā 
Jūrmalā bija vairāk ekonomiski aktīvo uzņēmu-
mu nekā Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Rēzek-
nē un Ventspilī, bet mazāk nekā vidēji Pierīgas 
reģionā, Rīgā, Valmierā, Liepājā un vidēji Lat-
vijā.

Sadalījumā pa īpašuma formām laika periodā 
no 2015. līdz 2020. gadam Jūrmalā visstraujāk 
palielinājās komercsabiedrību skaits (pieau-
gums par 13,9%).

Lielākajā daļā Jūrmalas ekonomiski aktīvo uzņēmumu (3680 jeb 95,9%) 2019. gadā bija nodar-
binātas līdz deviņām personām.

31. tabula. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits Jūrmalā (2014.–2020. gads)99

Darbības veids 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fiziskas personas – saimnieciskās darbības 
veicēji 1543 1639 1584 1530 1520 1546

Zemnieku un zvejnieku saimniecības 7 7 6 4 4 3

Individuālie komersanti 145 147 122 107 112 100

Komercsabiedrības 1916 2 051 2 085 2 119 2 170 2 183

Fondi, nodibinājumi un biedrības 266 262 256 267 241 246

Valsts budžeta iestādes 2 2 2 2 2 2

Pašvaldības budžeta iestādes 42 43 42 42 42 40

32. tabula. Divdesmit lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2020. gadā Jūrmalā103

Nr. 
p. 
k.

Uzņēmums Darbības nozare Apgrozījums, 
EUR

pret 
2019.

pret 
2018.

pret 
2017.

1.
VSIA “Nacionālais 

rehabilitācijas centrs 
“Vaivari””

Slimnīcu darbība 14 907 577 7% 24% 48%

2. SIA “Industry Service 
Partner”

Iekārtu remonts; Citu mašīnu un iekārtu 
vairumtirdzniecība 13 836 104 13% 71% 2,12 

reizes

3. AS 
“TEHNOINFORM” 

Cita veida papīra un kartona izstrādājumu 
ražošana; Rakstāmpapīra ražošana 11 366 935 -13% -19% -3%

4. SIA “PMPC” Datorprogrammēšana; Citi informācijas 
tehnoloģiju un datoru pakalpojumi 11 079 237 -2% 4,48 

reizes
15,28 
reizes

5. SIA “Jūrmalas 
slimnīca” Slimnīcu darbība 8 889 280 17% 32% 60%

6. SIA “BBH Investments”
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās 

apmešanās vietās; Pārējā mazumtirdzniecība 
nespecializētajos veikalos

8 613 252 -29% -30% -24%

7. SIA “VERĢI” Jūras zvejniecība 7 995 818 16% 24% -4%

8. SIA “DZINTARU 28” Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana 6 965 364 13% 47% 4,65 
reizes

9. SIA “Jūrmalas siltums” Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana 6 213 566 -14% -14% -13%
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Nr. 
p. 
k.

Uzņēmums Darbības nozare Apgrozījums, 
EUR

pret 
2019.

pret 
2018.

pret 
2017.

10. SIA “Jūrmalas ūdens” Notekūdeņu savākšana un attīrīšana 5 675 754 4% 6% 10%

11. SIA “eazyBI” Datorprogrammēšana 4 686 232 29% 87% 2,55 
reizes

12.

“A.F.P. of North 
America Inc.” 

patstāvīgā sabiedrība 
Latvijā, SIA

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma
izīrēšana un pārvaldīšana 4 304 557 -11% -18% -1%

13. SIA “Sanare-KRC 
Jaunķemeri” Slimnīcu darbība 4 253 624 -26% -26% -25%

14. SIA “Dzintarkrasta 
priedes” 

Sava nekustamā īpašuma pirkšana
un pārdošana 4 235 956 Nav 

datu
Nav 
datu

Nav 
datu

15. SIA “Civinity Mājas 
Jūrmala”

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par
atlīdzību vai uz līguma pamata 4 083 795 5% 12% -7%

16. SIA “IMV LABEL” Nespecializētā vairumtirdzniecība 4 063 016 49% 56% 21,47 
reizes

17. SIA “LIKTENIS”

Ceļu un maģistrāļu būvniecība; Frizieru un 
skaistumkopšanas pakalpojumi; Izmitināšana 

viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās 
vietās; Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu 

laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu 
darbība; Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

4 056 727 -3% -3% 75%

18. SIA “Favorit Rent” Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu 
iznomāšana un ekspluatācijas līzings 3 935 416 70% 2,88 

reizes
4,01 
reizi

19. SIA “Global Media” Citi telekomunikācijas pakalpojumi 3 875 359 4% 40% 2,64 
reizes

20. SIA “HOTEL 
JŪRMALA SPA”

Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās
apmešanās vietās 3 562 611 -39% -31% -32%

Uzņēmējdarbība Jūrmalā ir cieši saistīta ar 
pakalpojumu nozari. Salīdzinot “Lursoft” 
datu bāzē pieejamos datus, ir redzams, ka 
2021. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, par 345 
uzņēmumiem ir palielinājies aktīvo uzņēmumu 
skaits pašvaldībā.101 Līdera pozīcijas visu gadu 
garumā ieņem nozare “Sava vai nomāta ne-
kustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana”. 
Kopumā Jūrmalā visaktīvākais ir pakalpojumu 
(40%), nekustamā īpašuma (23%), tajā skai-
tā būvniecības, un tirdzniecības pakalpojumu 
(13%) tirgus.

Saskaņā ar “Lursoft” datu bāzes datiem, vidē-
jais Jūrmalas uzņēmumu reģistrētā pamatka-

pitāla apjoms uz 2022. gada 11.  janvāri bija 
66,57 tūkstoši EUR.102 

Lielākie Jūrmalas uzņēmumi (pēc apgrozījuma) 
2020. gadā bija VSIA “Nacionālais rehabi-
litācijas centrs “Vaivari”” (darbības nozare 
“Slimnīcu darbība”), SIA “Industry Service 
Partner” (darbības nozare “Iekārtu remonts”, 
“Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība”) un 
AS “TEHNOINFORM” (darbības nozare “Cita 
veida papīra un kartona izstrādājumu ražoša-
na”, “Rakstāmpapīra ražošana”).
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ĀRVALSTU INVESTĪCIJAS
Pēc “Lursoft” datu bāzes datiem, lai-
ka periodā no 1991.  gada 1.  janvāra līdz 
2022. gada 11. janvārim Jūrmala ir piesaistījusi 
74 189 910,74 EUR ārvalstu tiešo investīciju, un 
šo investīciju piesaistes ziņā Jūrmala ieņem des-
mito vietu citu Latvijas pašvaldību vidū. Visvairāk 

ĀTI piesaistītas Rīgā (9 498 824 327,09 EUR), 
Mārupes novadā (207 044 699,42 EUR), Ķe-
kavas novadā (203 156 176,02 EUR) un Ro-
pažu novadā (199 112 890,99 EUR). Apjoma 
ziņā vislielākās ĀTI Jūrmalā tika veiktas 2006., 
2007., 2014. un 2015. gadā. 

Apjoma ziņā lielākās investīcijas Jūrmalā ir no 
Krievijas Federācijas (22  667  766,97 EUR), 
Kipras Republikas (21 804 784,58 EUR), Liel-
britānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes 
(11 273 204 EUR).

Sadalījumā pa uzņēmumu darbības veidiem 
(NACE kodiem) vislielākās ārvalstu tiešās in-
vestīcijas Jūrmalā ir bijušas šādās pakalpojumu 
nozarēs: 

• Sava vai nomāta nekustamā īpašuma 
izīrēšana un pārvaldīšana (NACE kods 
68.20) – 34 691 780,33 EUR (46,76% 
no kopējām ĀTI); 

• Sava nekustamā īpašuma pirkšana 
un pārdošana (NACE kods 68.10) – 
7 820 362,33 EUR (10,54% no kopējām 
ĀTI); 

• Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par 
atlīdzību vai uz līguma pamata (NACE 
kods 68.32) – 6 828 700 EUR (9,20% no 
kopējām ĀTI); 

• Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās ap-
mešanās vietās (NACE kods 55.10) – 
5 517 437 EUR (7,43% no kopējām ĀTI); 

• Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu 
pakalpojumi (NACE kods 56.10) – 
3 163 219,87 EUR (4,26% no kopējām 
ĀTI).106

NVO IESAISTE
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība ir atvērta 
sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām, 
dažādām institūcijām un sabiedrības grupām. 
Pilsoniskai līdzdalībai ir izveidoti dažādi mehā-
nismi: konsultatīvās padomes (Jauniešu dome, 
Sabiedriskā padome, Izglītības padome), pub-
liskās apspriešanas, pašvaldības organizētas 
diskusijas un darba grupas. 

Jūrmalas Sabiedriskās padomes mērķis ir sek-
mēt nevalstiskā sektora un pilsoniskās līdzdalī-
bas attīstību Jūrmalā un aktivizēt dialogu starp 
pašvaldību un NVO. Sabiedriskās padomes 
sastāvā ir pārstāvētas 44 nevalstiskās organi-

67. attēls.
Ārvalstu tiešo investīciju sadalījums pa gadiem (EUR)105
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zācijas. Saskaņā ar “Lursoft” datiem, kopumā 
Jūrmalā ir reģistrētas 653 sabiedriskās organi-
zācijas, biedrības un nodibinājumi.107 

Ik gadu tiek organizēti Jūrmalas valstspilsētas 
pašvaldības līdzfinansēti iedzīvotāju un NVO 
iniciatīvas projektu konkursi, aicinot nevalstis-
kās organizācijas realizēt savas idejas pilsētas 
labiekārtošanā, kultūras, sabiedrības integ-
rācijas un veselības veicināšanas pasākumu 
organizēšanā. (2021. gadā ar pašvaldības 
līdzfinansējumu tika īstenoti 14 iedzīvotāju ini-
ciatīvas projekti. Kopējais finanšu izlietojums 
2021. gadā – 11 094 EUR. Papildus tam tiek 
organizēti un īstenoti arī projekti kultūras jomā.) 

Pēdējo gadu laikā nevalstiskās organizācijas 
aktīvāk iesaistās projektos un pakalpojumu 
sniegšanā mazaizsargātām, sociāli atstumtām 
vai sociālā riska grupām. Šī tendence īpaši labi 
vērojama Covid-19 dēļ izsludinātajā ārkārtas 
situācijā, kad pieaug sabiedrības izpratne par 
nepieciešamību sniegt lielāku atbalstu sociāli 
neaizsargātām un riska grupām.

Pašvaldībā aktīvi darbojas sabiedriskā labuma 
organizācijas, kas var izmantot šādas likumā 
definētas priekšrocības: 

• ja organizācijai pieder nekustamais īpa-
šums, tas netiek aplikts ar nekustamā īpa-
šuma nodokli;

• ar pievienotās vērības nodokli netiek aplik-
ta preču piegāde un pakalpojumu sniegša-
na bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības 
mērķiem;

• citas nodokļu atlaides, kuras paredz 
pašvaldības saistošie noteikumi, piemēram, 
reklāmas izvietošanai, nekustamā īpašuma 
nodokļa atlaide par telpām vai ēku, kuru iz-
manto SLO, u.c.; 

• savām aktivitātēm un organizētajiem pasā-
kumiem SLO ir tiesīgas izmantot pašvaldī-
bas telpas Jūrmalā bez maksas;

• NVO kapacitātes palielināšanai Jūrmalas 
valstspilsētas pašvaldība organizē seminā-
rus nevalstiskā sektora pārstāvjiem. Tāpat 
ikgadēja pašvaldības organizētā NVO 
starppilsētu konference ir laba iespēja 
savstarpējo kontaktu veidošanai un labas 
prakses apmaiņai.

NODARBINĀTĪBA 

Nodarbinātības līmenis Jūrmalā pēdējo sešu 
gadu laikā ir ar augošu tendenci. Neskatoties 
uz to, ka uzņēmumu skaits samazinās, šī ten-
dence parāda, ka tie ir kļuvuši kvalitatīvāki un 
piedāvā vairāk darbavietu. Palielinoties uzņē-
mumu skaitam, kas piedāvā dažādu veidu pa-
kalpojumus, pieaug arī nepieciešamo darbinie-
ku skaits.

Nodarbināto skaits Jūrmalā no 2014. līdz 
2020. gadam ir samazinājies par 2,69%, kas 
norāda uz ekonomiskās aktivitātes samazinā-
šanos pilsētā. No 2015. līdz 2019. gadam 
vērojams pieaugums, taču 2020. gadā ekono-
miskās situācijas pasliktināšanās dēļ saistībā ar 
Covid-19 pandēmiju daudzās nozarēs darba 
ņēmēji zaudēja darbu – 2020. gadā, salīdzi-
not ar 2019. gadu, nodarbināto skaits Jūrmalā 
ir samazinājies par 4,53% (skat. 69. attēlu).
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BEZDARBS
2021. gadā bezdarba līmenis Jūrmalā, salīdzi-
not ar 2018., 2019. un 2020. gadu, ir paaug-
stinājies. 2018. gadā bezdarba līmenis Jūrmalā 
bija 3,9%, 2019. gadā – 3,7%, 2020. gadā – 
5,8%, bet 2021. gadā turpinājis augt – augustā 

tas bija 6%, taču novembrī, kad vasaras sezo-
nā bija iespēja strādāt arī ēdināšanas uzņē-
mumiem, tas mazliet samazinājās – līdz 4,1%. 
Viens no galvenajiem iemesliem bezdarba pie-
augumam ir Covid-19 pandēmija un ārkārtējā 
situācija valstī.

Lai arī kūrortpilsētas specifikas dēļ iedzīvotāju 
nodarbinātībai Jūrmalā lielākoties ir sezonāls 
raksturs, bezdarba līmenis arī 2020. gada 
30. novembrī bija mazāks (5,7%) nekā 
2019. gada 30. jūnijā (6,2%). 2020. gadā vis-
vairāk bezdarbnieku bija vecumā no 55 līdz 

59 gadiem (263 bezdarbnieki), vismazāk – 
vecumā no 15 līdz 19 gadiem (13 bezdarbnie-
ki) un vecumā no 20 līdz 24 gadiem (114 bez-
darbnieki). Kopumā pārējās vecuma grupās 
bezdarbnieku skaits svārstās no 159 līdz 230.

68. attēls.
Nodarbināto skaits Jūrmalā (2014.–2020. gads)108
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69. attēls.
Bezdarba līmenis Jūrmalā (2017.–2021. gads)109
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DARBA SAMAKSAS LĪMENIS
2020. gadā Jūrmalā strādājošo mēneša vidējā 
bruto darba samaksa (bez privātā sektora ko-
mersantiem ar nodarbināto skaitu zem 50) bija 
1022 EUR, darba samaksa sabiedriskajā sek-
torā – 1037 EUR, privātajā sektorā (komersanti 
ar nodarbināto skaitu virs 50) – 993 EUR. 

Laika periodā no 2012. līdz 2020. gadam strā-
dājošo vidējā bruto darba samaksa Jūrmalā, lī-
dzīgi kā vidēji Latvijā, palielinājās divas reizes. 
Salīdzinājumā ar Rīgu, Jelgavu, Ventspili un 
Liepāju strādājošo mēneša vidējā bruto darba 
samaksa Jūrmalā, sākot ar 2017. gadu, ir vis-
mazākā.

Arī mēneša vidējā darba samaksa sabiedris-
kajā sektorā Jūrmalā 2020. gadā bija mazā-
ka nekā citās pilsētās un vidēji Latvijā. Laikā no 
2014. līdz 2018. gadam mēneša vidējā darba 
samaksa sabiedriskajā sektorā Jūrmalā bija 

augstāka nekā Jelgavā un Liepājā. Redzams, 
ka darba alga Rīgā ir augstāka gan privātajā, 
gan sabiedriskajā sektorā salīdzinājumā ar ci-
tām pilsētām.

70. attēls.
Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa eiro (bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto
skaitu zem 50) Jūrmalā, Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī un Latvijā (2012.–2020. gads)110
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71. attēls.
Mēneša vidējā bruto darba samaksa eiro sabiedriskajā sektorā Jūrmalā, Rīgā, Jelgavā, Liepājā,
Ventspilī un Latvijā (2012.–2020. gads)111

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
2012 2014 2016 20182013 2015 2017 2019 2020

Liepāja VentspilsJūrmalaJelgavaRīgaLatvija



104 TŪRISMS KŪRORTPILSĒTAS KONKURĒTSPĒJAI JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2023.–2029. GADAM

IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA 
NODOKLIS
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta da-
tiem, 2020. gadā, salīdzinot ar 2016.  gadu, 
nodokļu maksātāju (fizisku personu) skaits 

Jūrmalā kopumā ir palielinājies par 6,3% 
(skat. 72. attēlu). Palielinājums galvenokārt sais-
tīts ar to, ka ik gadu palielinās Jūrmalā deklarēto 
iedzīvotāju priekšrocības un atvieglojumi, piemē-
ram, atlaide par nekustamā īpašuma nodokli.

Valsts budžetā faktiski iemaksātais iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa apjoms 2020. gadā bija 
57 713,95 EUR, uz vienu nodokļa maksātāju 
Jūrmalā 2020. gadā tas bija 1666 EUR, kas 
ir vairāk nekā citās pilsētās (skat. 73. attēlu). 
Šī atšķirība no vidējās darba samaksas ir skaid-
rojama ar to, ka daudzi jūrmalnieki strādā labi 
atalgotu darbu Rīgā un citās tuvākajās pašval-
dībās.

Kopumā IIN iemaksu apjoms uz vienu nodok-
ļu maksātāju Jūrmalā 2020. gadā, salīdzinot ar 
2016. gadu, ir palielinājies par 7,90%. Savu-
kārt IIN iemaksu valsts budžetā samazinājums 
par 4,25% laika posmā no 2019. gada līdz 
2020. gadam ir saistīts ar iedzīvotāju ienākumu sa-
mazināšanos, ko izraisīja vispārējās ekonomiskās 
situācijas pasliktināšanās valstī saistībā ar Covid-19 
pandēmijas dēļ noteiktajiem ierobežojumiem.

72. attēls.
Nodokļu maksātāju (fizisku personu) skaits Jūrmalā (2016.–2020. gads)112
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Viena nodokļu maksātāja valsts budžetā faktiski iemaksātās IIN summas (EUR)
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Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem, 
Jūrmalas pilsētas nodokļu maksātāji (fiziskas per-
sonas) 2020. gadā valsts budžetā faktiski iemak-
sāja IIN 53 958 507 EUR apmērā, 2019. gadā – 

57 268 232 EUR, 2018. gadā – 51 909 817 EUR, 
2017. gadā – 48 284 983 EUR, 2016. gadā – 
47 022 192 EUR.
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PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iedzīvo-
tāju pārstāvību nodrošina ievēlēts pašvaldī-
bas lēmējorgāns – Jūrmalas dome, kuru veido 
15 deputāti. Dome no deputātu vidus ievēl 
domes priekšsēdētāju, domes priekšsēdētāja 
vietnieku, priekšsēdētāja vietnieku pilsētsaim-
niecības jautājumos un pastāvīgo komiteju per-
sonāla sastāvu.

Valstspilsētas galvenais attīstības virzītājspēks 
ir jūrmalnieka, Jūrmalas valstspilsētas iedzīvo-
tāja un viesa, kas ir izvēlējies Jūrmalu par savu 
dzīves vai atpūtas galamērķi, dzīves kvalitātes 
celšana. 

Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu 
jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, pašval-
dībā ir izveidotas 10 pastāvīgās komitejas:

• Finanšu komiteja; 
• Attīstības un vides jautājumu komiteja; 
• Izglītības komiteja; 
• Transporta un mājokļa jautājumu komiteja; 
• Tūrisma un kurortoloģijas komiteja; 
• Sociālo, veselības un integrācijas 

jautājumu komiteja; 
• Kultūras komiteja; 
• Jaunatnes un sporta jautājumu komiteja; 
• Drošības jautājumu komiteja; 
• Pilsētsaimniecības komiteja.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome 
no deputātiem, pašvaldības iestāžu darbinie-
kiem un pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi 
27 komisijas:

• Jūrmalas Administratīvā komisija;
• Jūrmalas Apbalvojumu piešķiršanas 

komisija;
• Jūrmalas Atbalsta ieguldījumiem 

uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalā 
vērtēšanas komisija;

• Jūrmalas Bērnu tiesību aizsardzības 
komisija;

• Jūrmalas Būvju kultūrvēsturiskās vērtības 
līmeņa noteikšanas komisija;

• Jūrmalas Būvvalde;
• Jūrmalas Dzīvojamo māju privatizācijas 

komisija;
• Jūrmalas Dzīvojamai mājai funkcionāli 

nepieciešamā zemesgabala noteikšanas 
komisija;

• Jūrmalas Dzīvokļu komisija;
• Jūrmalas Ēku un būvju tehniskā stāvokļa 

novērtēšanas komisija;
• Jūrmalas Jaunatnes lietu konsultatīvā 

komisija;
• Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisija;
• Jūrmalas Koku vērtēšanas komisija;
• Jūrmalas Līdzfinansējuma piešķiršanas 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās komisija;

• Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu 
komisija;

• Jūrmalas Nekustamā īpašuma 
iznomāšanas un izīrēšanas komisija;

• Jūrmalas Pasažieru komercpārvadājumu 
licencēšanas komisija;

• Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
atbalsta personām par izcilu mūža 
ieguldījumu Jūrmalas attīstībā piešķiršanas 
komisija;

• Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa 
vērtēšanas komisija;

• Jūrmalas  Pastāvīgā iepirkumu komisija;
• Jūrmalas Pirmpirkuma tiesību izmantošanas 

komisija;
• Jūrmalas Privatizācijas komisija;
• Jūrmalas Rakšanas atļauju izsniegšanas 

komisija;
• Jūrmalas Rūpnieciskās zvejas nomas 

tiesību komisija;
• Jūrmalas Simbolikas komisija;
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• Jūrmalas Ziedojumu (dāvinājumu) un dā-
vanu novērtēšanas komisija;

• Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa 
vērtēšanas komisija;

• Jūrmalas Sabiedriskā labuma balvas 
komisija.

Četras konsultatīvās padomes:

• Jūrmalas Sabiedriskā padome;
• Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvā padome;
• Jūrmalas Izglītības padome; 
• Jūrmalas Jauniešu dome.

Dome ir izveidojusi šādas pašvaldības iestā-
des, kas darbojas atbilstoši to apstiprinātajiem 
nolikumiem: 

• Jūrmalas valstspilsētas administrācija; 
• Jūrmalas Labklājības pārvalde;
• Jūrmalas Sociālo pakalpojumu centrs 

“Kauguri”;
• Jūrmalas Sociālo pakalpojumu centrs 

“Jaundubulti”;
• Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde 

“Ābelīte”; 
• Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde 

“Zvaniņš”; 
• Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde 

“Madara”; 
• Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde 

“Namiņš”; 
• Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde 

“Austras koks”; 
• Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde 

“Katrīna”; 
• Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde 

“Podziņa”;
• Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde 

“Mārīte”;
• Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde 

“Saulīte”;
• Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde 

“Bitīte”;
• Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde 

“Lācītis”;

• Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde 
“Taurenītis”;

• Jūrmalas Valsts ģimnāzija;
• Jūrmalas Mežmalas vidusskola;
• Jūrmalas Majoru vidusskola;
• Jūrmalas Jaundubultu vidusskola; 
• Jūrmalas Kauguru vidusskola;
• Jūrmalas Pumpuru vidusskola;
• Jūrmalas Mūzikas vidusskola; 
• Jūrmalas Ķemeru pamatskola; 
• Jūrmalas Slokas pamatskola; 
• Jūrmalas Aspazijas pamatskola; 
• Jūrmalas pamatskola; 
• Jūrmalas Vaivaru pamatskola; 
• Jūrmalas Mākslas skola; 
• Jūrmalas Sporta skola; 
• Jūrmalas Futbola skola; 
• Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs;
• Jūrmalas muzejs;
• Jūrmalas Centrālā bibliotēka;
• Jūrmalas Kultūras centrs;
• Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina 

centrs; 
• Jūrmalas Sporta servisa centrs;
• Jūrmalas kapi; 
• īpaša statusa pašvaldības iestādes, kurām 

ar likumu ir noteikta atšķirīga padotība un 
darbības forma: 

• Jūrmalas bāriņtiesa, kas izveidota 
saskaņā ar Bāriņtiesu likumu;

• Jūrmalas pašvaldības policija, kas 
izveidota saskaņā ar likumu “Par 
policiju”; 

• Jūrmalas Ostas pārvalde, kas izveidota 
saskaņā ar Likumu par ostām. 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs 
2021. gadā bija 2245 darbinieki, 2020. gadā – 
2463 darbinieki, 2019. gadā – 2438 darbi-
nieki, 2018. gadā – 2374 darbinieki. 

Uz 2021. gada 31. decembri Jūrmalas 
valsts  pilsētas administrācijā bija 288 darbinie-
ki, to skaitā 15 deputāti. 
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Salīdzinot ar 2012. gadu, kad iestādē bija no-
darbināti 209 darbinieki, un 2014. gadu (234), 
var secināt, ka administrācijas darbinieku skaits 
pieaug.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība ir kapitālda-
ļu turētāja astoņās kapitālsabiedrībās: 

• SIA “Jūrmalas siltums” (pašvaldības 
kapitāldaļu apjoms – 100%); 

• SIA “Jūrmalas ūdens” (100%); 
• SIA “Jūrmalas gaisma” (100%); 
• SIA “Jūrmalas slimnīca” (100%); 
• pašvaldības SIA “Kauguru Veselības 

centrs” (100%); 
• pašvaldības SIA “Veselības un sociālās 

aprūpes centrs “Sloka”” (100%);
• SIA “Dzintaru koncertzāle” (100%); 
• SIA “Atkritumu apsaimniekošanas 

sabiedrība “Piejūra”” (0,20339%).

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība ir pārstāvēta 
šādās biedrībās (nodibinājumos): 

• biedrībā “Latvijas Lielo pilsētu asociācija”; 
• biedrībā “Latvijas Pašvaldību mācību 

centrs”; 
• biedrībā “Partnerība laukiem un jūrai”;
• Eiropas Kūrortu asociācijā; 
• nodibinājumā “Jūrmalas Futbola attīstības 

atbalsta fonds”. 

Pēc 2020. gadā veiktā SKDS pētījuma var 
secināt, ka vairākums jeb 61% Jūrmalas 
iedzīvotāju ir apmierināti ar pašvaldības 
darbu un vērtē to pozitīvi. Kā labu iedzīvotāji 
atzīmē komunikāciju ar pašvaldību un 
informācijas pieejamību. Kopš 2000. gada 
šis rādītājs pakāpeniski pieaug, kas indikatīvi 
nozīmē, ka iedzīvotāju dzīves kvalitāte tiek 
paaugstināta.

Aptaujās iedzīvotāji īpaši atzīmē, ka viņiem ir 
svarīgs pilsētas infrastruktūras uzlabojums – tas 
minēts pie svarīgākajiem pašvaldībai veicama-
jiem darbiem.

Lai uzlabotu un pēc iespējas atvieglotu komuni-
kāciju ar iedzīvotājiem, lai uzklausītu to viedok-
ļus, lai radītu pēc iespējas pieejamāku dzīves 
vidi, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība strādā 
gan ar pašvaldības darbinieku motivāciju un 
attīstību, gan ar plašāku sabiedrības informē-
šanu par procesiem un notiekošo pašvaldībā, 
gan arī pie tālākas pilsētas attīstības kopumā.

Liela loma tiek piešķirta sadarbībai ar sabied-
rību, lai valstspilsētā realizējamie projekti būtu 
jēgpilni un noderīgi, lai iedzīvotāji justu savu 
līdzdalību un rūpētos par valstspilsētas tēlu 
kopā ar pašvaldību. 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžets 
tiek veidots vienam saimnieciskajam gadam, 
t.i., laika periodam no 1.  janvāra līdz 31. de-
cembrim, un tas atspoguļo pašvaldības attīstī-
bas pasākumus kārtējam gadam.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbu-
džeta ieņēmumu daļa sastāv no nodokļu ieņē-
mumiem, ieņēmumiem no uzņēmējdarbības un 
īpašuma, pašvaldības nodevām, ieņēmumiem 

no naudas sodiem, pārējiem nenodokļu ieņē-
mumiem, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma 
iznomāšanas un pārdošanas, valsts budžeta 
transfertiem, t.sk. Eiropas Savienības fondu lī-
dzekļiem un citas ārvalstu finanšu palīdzības 
un speciālās valsts budžeta dotācijas nodokļu 
politikas ietekmes kompensēšanai, pašvaldību 
budžetu transfertiem, kā arī budžeta iestāžu 
pašu ieņēmumiem. 

BUDŽETS
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PAMATBUDŽETS
Laika posmā no 2016. līdz 2021. gadam Jūr-
malas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta 
ienākumi ir palielinājušies par 34,19%. Ie-
ņēmumu palielinājums saistīts ar nodarbinā-
to skaita palielināšanos, bezdarba līmeņa 

samazināšanos, kā arī ar darba ienākumu pie-
augumu un ar nodokļa likmju un atvieglojumu 
izmaiņām.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumi 2021. gadā bija 
103 571 439 EUR (skat. 74. un 75. attēlu). 

74. attēls. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi  (2016.–2021. gads)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ieņēmumi Izdevumi Deficīts (-), pārpalikums (+)

73 546 508
74 235 078

78 255 465
72 571 811

82 089 637
82 709 534

95 971 100
90 114 849

92 179 638
89 022 823

89 696 720
103 571 439

5 683 654

3 156 815

5 856 161

-48 747

-619 897

-688 570

75. attēls.
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2019., 2020. un 2021. gada budžeta izdevumu izpilde un
2022. gada plānotie izdevumi (tūkst. EUR, %)114

2019. gada izpilde 2020. gada izpilde 2021. gada izpilde 2022. gada projekts

40 00035 00030 00025 00020 00015 00010 0005 0000

14,0%
12,6%

16,6%
13,9%

3,2%
2,5%

3,0%
2,4%

15,3
16,0

17,1
14,4

5,3%
4,2%

5,1%
4,9%

6,6%
6,1%

7,4%
6,3%

0,3%
0,3%

0,5%
0,3%

10,0%
16,1%

19,7%
32,4%

33,6%
30,6%

0,6%
0,6%

Vispārējie
valdības dienesti

Sabiedriskā kārtība
un drošība

Ekonomiskā
darbība

Vides aizsardzība

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

Veselība

Atpūta, kultūra
un reliģija

Izglītība

Sociālā aizsardzība

Pamatkapitāla
palielinājums

12,6%

35,1%

7,6%
8,0%

7,8%
8,1%



110 ATVĒRTA UN GUDRA PĀRVALDĪBA JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2023.–2029. GADAM

Pamatbudžets ir galvenā budžeta sastāvdaļa, 
kas ietver visus pašvaldības ieņēmumus vispā-
rējo izdevumu segšanai. Tikai uz pamatbudže-
tu attiecas pašvaldības aizņēmumi, galvojumi 
un citas saistības.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido: 

• nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, 
azartspēļu nodoklis);

• nenodokļu ieņēmumi (maksājumi par bu-
džeta iestāžu sniegtajiem maksas pakal-
pojumiem, valsts un pašvaldības node-
vas, ieņēmumi no pašvaldības kapitāla 

izmantošanas, īpašuma atsavināšanas un 
citi ieņēmumi);

• valsts budžeta transferti un pārējie maksā-
jumi (valsts budžeta mērķdotācijas, galve-
nokārt izglītības nozarei), finansējums ES 
struktūrfondu investīciju projektiem un citiem 
projektiem un pasākumiem.

2021. gadā Jūrmalas valstspilsētas paš-
valdības pamatbudžeta ieņēmumus 
(98 696 720 EUR) veidoja nodokļu ieņēmumi – 
70,1%, nenodokļu ieņēmumi – 7,7%, saņem-
tie valsts un pašvaldības budžeta transferti un 
maksājumi – 22,2% (skat. 76. attēlu).

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 
2021. gadā kopumā bija 9 169 676 EUR.

Nozaru griezumā (pa funkcionālajām katego-
rijām) 2021. gadā lielākie izdevumi no paš-

valdības pamatbudžeta tika veikti izglītībai 
34 821 648 EUR, atpūtai, kultūrai un reliģijai 
16 721 606 EUR (skat. 77. attēlu).

76. attēls.
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ieņēmumu (EUR) struktūra (2016.–2021. gads)

Nodokļu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumi un 
budžeta iestāžu maksas 
pakalpojumi

Saņemtie valsts un 
pašvaldību budžeta 
maksājumi

2021
2020
2019
2018
2017
2016

0 50 100 150 200milj. EUR

73 546 508

82 089 637
95 971 010

92 179 638
98 696 720

78 255 465

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nodokļu ieņēmumi 57 546 192 59 304 393 61 238 454 66 639 672 62 963 512 69 172 233

Nenodokļu ieņēmumi 
un budžeta iestāžu 

maksas pakalpojumi
5 371 256 6 315 791 7 441 666 7 793 979 10 148 078 7 632 055

Saņemtie valsts un 
pašvaldību budžeta 

maksājumi
10 629 057 12 635 281 13 409 517 21 537 359 19 068 048 21 892 432

Kopā 73 546 508 78 255 465 82 089 637 95 971 010 92 179 638 98 696 720
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77. attēls.
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumi
(funkcionālās kategorijas) procentuāli 

Vispārējie valdības dienesti

Ekonomiskā darbība

Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

Atpūta, kultūra un reliģija

Sociālā aizsardzība

Sabiedriskā kārtība un 
drošība

Vides aizsardzība

Veselība

Izglītība

8,1%

13,9%

2,4%

14,4%

4,9%
6,3%0,3%

16,1%

33,6%

Salīdzinot ar periodu no 2016. līdz 2018. ga-
dam, 2019. un 2021. gadā ir strauji palielināju-
šās izmaksas budžeta pozīcijā “Vispārējie val-
dības dienesti”. 2016. gadā tās sastādīja 2,6%, 
bet 2021. gadā – jau 13,9% no pašvaldības 
pamatbudžeta.  

BUDŽETA SAISTĪBAS
Kopējais pašvaldības saistību apjoms 
2021. gadā bija 7 708 958 EUR, kas ir 11,3% 
no pamatbudžeta ieņēmumiem; šis finansējums 
galvenokārt tika ieguldīts izglītības iestāžu in-
frastruktūras atjaunošanā, ceļu projektu īsteno-
šanā un infrastruktūras uzlabošanā Jūrmalā.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība 2021. gadā 
no Latvijas Republikas Valsts kases ņēma aiz-
ņēmumus 12 009 697 EUR apjomā vairāku 
projektu īstenošanai, tajā skaitā: 

• ceļu un to kompleksa investīciju projektu 
īstenošanai; 

• Ķemeru parka pārbūvei un restaurācijai; 
• pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas 

izveidei Kauguros; 
• Lielupes pamatskolas pārbūvei un sporta 

zāles piebūvei.

JŪRMALAS ZĪMOLS
Pilsētas zīmolvedības galvenais uzdevums ir 
radīt komunikācijas platformu, kas neatkarīgi 
no vajadzībām un komunikācijas aktivitātēm 
visām auditorijām spēj radīt vienotu pilsētas 
tēlu. Pilsētu komunikācijai ir raksturīgi aptvert 
plašu tēmu loku: infrastruktūras attīstība, tū-
risma veicināšana, kultūras norises, sociālie 

jautājumi u.c. Tādējādi mārketinga izaicinājums 
ir izveidot zīmola platformu, kas uzrunā ne tikai 
dažādas auditorijas, bet arī spēj radīt vienotu 
pilsētas tēlu ar dažādām un šķietami nesaistī-
tām aktivitātēm.

Ja Jūrmalas unikalitāte ir vadošā kūrortpil-
sēta pie Baltijas jūras, tad zīmola virsmēr-
ķis ir radīt pilsētu, kurā atjaunot labsajūtu. 

KOMUNIKĀCIJA
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Globālā populācija, īpaši Eiropā, turpina no-
vecot, tādējādi radot pieprasījumu pēc produk-
tiem un pakalpojumiem, kā arī vides, kas no-
drošina augstu dzīves kvalitāti jebkurā vecumā, 
kā arī palīdz saglabāt jaunību un labsajūtu. 
Jūrmalas kurortoloģijas tradīcijas un arhitektūra 
ir pilsētas dabiskā priekšrocība, lai piesaistītu 
pilsētai iedzīvotājus, uzņēmējus un tūristus.

Zīmola pozicionējums: Jūrmala ir vadošā 
kūrortpilsēta pie Baltijas jūras, kas nodro-
šina augstu dzīves kvalitāti, kas balstīta 
labsajūtā un labklājībā.

Zīmola vērtības:

• Labsajūta. Jūrmala ir veselība, enerģija 
un jaunības sajūta. Jūrmalā ir viegli atslēg-
ties un atjaunoties pēc saspringta darba 
cēliena. Jūrmalā attīstās gan bizness, gan 
radošas ieceres mākslā un mūzikā. Latvijas 
iedzīvotāji izvēlas Jūrmalu kā savu dzīves, 
atpūtas un darbavietu, bet ārvalstu tūristi – 
par ceļojuma galamērķi. Pilsēta piedāvā 
vidi, kas palīdz atslēgties no ikdienas stei-
gas un baudīt mierpilnu atpūtu vienatnē vai 
kopā ar ģimeni. Tā ir brīva no stresa, tīra un 
droša. Jūrmala ir pilna ar prieku un labsa-
jūtu, ko nodrošina daudzveidīgās veselības 
atjaunošanas procedūras un kultūras iespē-
jas pilsētā.

• Labklājība. Jūrmala nodrošina augstvērtī-
gu vidi. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība 
rūpējas par iedzīvotāju iespējām. Pilsētas 
viesi ir ekonomiski aktīvi un spēj novērtēt 
pilsētas vērtības. Pašvaldībai ir uzticama 
pārvaldība – skaidrs valstspilsētas attīstības 
plāns un pašvaldības atbalsts iedzīvotājiem 
un uzņēmējiem, labvēlīga vide investīcijām – 
skaidra, paredzama un sakārtota uzņēmēj-
darbības vide.

Jūrmalas mērķis ir kļūt par vienu no nozīmīgā-
kajiem un tūristu iecienītākajiem galamērķiem 
Baltijā. Lai to sasniegtu, ir nepieciešams stipri-
nāt jūrmalnieku un uzņēmēju lojalitāti pašvaldī-
bai un veicināt investoru piesaisti un aktivitātes 
Jūrmalā – ambiciozi projekti ir nepieciešami 
ilgtermiņa Jūrmalas labklājības celšanai un at-
tīstībai. Jūrmalas valstspilsētas tēla attīstībai ir 
būtiska loma Jūrmalas ilgtermiņa attīstībā. 

SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA
Informāciju par aktualitātēm Jūrmalā un iedzī-
votājiem svarīgiem jautājumiem pašvaldība 
iedzīvotājiem nodrošina, izmantojot vairākus 
informācijas kanālus: pašvaldības tīmekļvietni 
www.jurmala.lv, sociālos tīklos “Facebook”, 
“Twitter”, “Instagram” un pašvaldības informa-
tīvo izdevumu “Jūrmalas Avīze”.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sociālajos 
tīklos “Facebook”, “Twitter” un “Instagram” 
kopš 2014. gada uztur pilsētas profilus, snie-
dzot iedzīvotājiem plašākas iespējas operatīvi 
uzzināt par jaunumiem Jūrmalā, kā arī sazinā-
ties ar pašvaldību un noskaidrot interesējošos 
jautājumus, izteikt viedokli par sev aktuāliem 
jautājumiem. 

2020.  gadā SKDS veiktajā Jūrmalas 
iedzīvotāju aptaujā par apmierinātību ar 
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darbu 
77% aptaujāto norādījuši, ka galvenais 
informācijas avots uzziņai ir pašvaldības 
izdotais bezmaksas izdevums „Jūrmalas 
Avīze”.

Turklāt pašvaldības informatīvais izdevums kā 
informācijas ieguves veids ir aktuāls dažādām 
vecuma grupām, ne tikai gados vecākai audi-
torijai.
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Kā nozīmīgu informācijas avotu par 
paš  val dības darbu 51% aptaujāto no-
rā  dī  juši tīmekļvietni www.jurmala.lv, 
31% aptaujāto – Jūrmalas valstspilsētas 
paš valdības kontu sociālajos tīklos “Face-
book”, “Instagram” un “Twitter”. 

SKDS veiktās aptaujas dati liecina, ka visi paš-
valdības informatīvie kanāli ir nozīmīgi pilsētas 
iiedzīvotājiem un tos ir jāturpina uzturēt un at-
tīstīt arī turpmāk – to rāda gan iedzīvotāju ap-
taujas dati, gan arvien pieaugošā pastāvīgā 
auditorija pašvaldības sociālo tīklu profilos.  

Informatīvais izdevums “Jūrmalas Avīze” tiek 
izdots vienu reizi mēnesī un bez maksas pie-
gādāts visiem Jūrmalas iedzīvotājiem pastkas-
tītē dzīvesvietā Jūrmalā, kā arī pašvaldības 

un valsts iestādēm un uzņēmumiem Jūrmalas 
valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Izde-
vuma tirāža ir 31–33,5 tūkstoši eksemplāru, un 
tas pieejams arī elektroniskā formātā pašvaldī-
bas tīmekļvietnē www.jurmala.lv. Pašvaldības 
tīmekļvietnes www.jurmala.lv auditorija mē-
nesī ir aptuveni 30 tūkstoši lietotāju. Jūrmalas 
valstspilsētas pašvaldības sociālo tīklu pastāvī-
gā auditorija ir vairāk nekā 30 tūkstoši sekotāju.

Iedzīvotāju informēšanai par pašvaldības pa-
kalpojumiem, pasākumiem un citām aktivitātēm 
tiek izmantoti arī informatīvi plakāti, kas tiek 
izvietoti pilsētas autobusu pieturvietās un uz 
afišu stabiem. 2018.–2020. gada iedzīvotāju 
aptauju dati liecina, ka arī afišu kā informāci-
jas ieguves veida nozīme Jūrmalas iedzīvotāju 
vidū pieaug.  

78. attēls.
Iedzīvotāju izmantotie informācijas avoti par Jūrmalas pilsētas pašvaldības darbu
(2016., 2018. un 2020. gads)

Pašvaldības izdotais bezmaksas
izdevums “Jūrmalas Avīze”

Jūrmalas pilsētas tīmekļviente internetā 
(www.jurmala.lv)

Afišu, informācijas stendi
Jūrmalas pilsētvidē

Jūrmalas pašvaldības sociālie konti
“Facebook”, Instagram” un “Twitter”

Avīze “Jūrmalas Vārds”

Jūrmalas domes
un tās pakļautības iestāžu tālruņi

Nacionālie masu mediji
(TV, radio, prese, interneta portāli)**

Jūrmalas domes apmeklētāju
apkalpošanas centri

Informācijas dēļi pašvaldības iestādēs

Tikšanās ar pašvaldības darbiniekiem
(iestāžu apmeklējumi)

Portāls www.jūrmalnieki.lv ***

Portāls www.jūrmala24.lv ***

Cits variants

Neesmu saņēmis/-usi informāciju

Nezinu

07./08.2020. (n-890) 11./12.2018. (n=601) 04.2016. (n=604)

77
76
75

51
52

41
40

36
24

31
24

14
15
13

27
11
11

6
9

39
36

8
13

5
6
7
7

4
7

4

4
3
4

10

14

8
4
5

1
3

1

0% 20% 40% 60% 80%



114 ATVĒRTA UN GUDRA PĀRVALDĪBA JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2023.–2029. GADAM

Paplašinoties digitālā satura pieejamībai, mai-
nās arī iedzīvotāju paradumi un prasmes – aiz-
vien vairāk tiek izmantoti digitālie kanāli. Arī 
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība iepriekšējā 
plānošanas periodā 2014.–2022. gadam pie-
vērsa būtisku uzmanību diviem virzieniem:

• administratīvo procesu digitalizācija paš-
valdībā;

• digitālie pakalpojumi.

Ir izveidoti un darbojas šādi e-pakalpojumi:

• nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa 
tiešsaistē un saziņa ar nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem e-pastā; 

• pakalpojumi, kas saistīti ar iebraukšanu 
Jūrmalas īpaša režīma zonā: 

• pilnas maksas caurlaides iegāde;
• caurlaides ar nodevas atvieglojumu vai 

atbrīvojumu;
• automātiska caurlaižu piešķiršana vai-

rākām kategorijām, pamatā jūrmalnieku 
transportlīdzekļiem (proaktīvs pakalpo-
jums);

• dienas caurlaides iegāde maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju aplikācijās 
(“Mobilly”, “Europark”, “Citadele”);

• atgādinājuma saņemšana par iebrauk-
šanu bez caurlaides vai izmaiņām 
saistošajos noteikumos;

• Jūrmalas iedzīvotāja kartes noformē-
šana un atlaižu saņemšana Jūrmalas 
uzņēmumos Jūrmalas iedzīvotāja kartes 
īpašniekiem.

Lai autentificētu elektroniskā pakalpojuma sa-
ņēmēju, pašvaldība izmanto Latvijas valsts por-
tāla “Latvija.lv” vienotās pieteikšanās moduli, 
kas identitāti apstiprina (autentificē), izmanto-
jot kādu no lietotājam ērtām metodēm – eID, 
eParaksta karti, eParaksts Mobile vai kādu no 
deviņu internetbanku autentifikācijas sistēmām. 

Viens no visvairāk lietotajiem e-pakalpojumiem 
pēc maksājumu skaita gadā, kas ar katru gadu 
iegūst arvien lielāku pieprasījumu, ir pakalpo-
jums “Transportlīdzekļu iebraukšana īpaša režī-
ma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīva-
jā teritorijā” (2021. gadā – 97 812 maksājumi, 
2019. gadā – 45 954 maksājumi). 

Vairāk, jo īpaši Covid-19 ietekmē, klien-
ti izmanto portāla “Latvija.lv” pakalpojumu 
priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma 
iesniegšanai, kas nodrošina elektronisku sa-
ziņu ar pakalpojumu saņēmējiem, – Jūrmalas 
valstspilsētas administrācijā 2020. gadā 
iesniegts 681 iesniegums, 2021. gadā 
1217 iesniegumi, Jūrmalas pašvaldības policijā 
iesniegti 3372 iesniegumi. 

Arī pašvaldība savā darbā arvien vairāk sa-
ziņai izmanto elektroniskos kanālus. Lielāku 
nozīmi ikdienas lietojumā iegūst e-adrese, kas 
paātrina pašvaldības saziņu ar valsts institūci-
jām un citām pašvaldībām, uzņēmējiem un pri-
vātpersonām.

Arvien plašāk tiek lietoti valsts izveidotie elek-
troniskie pakalpojumi, kurus lieto gan pašval-
dības klienti, gan pašvaldības administratīvie 
darbinieki. Viens no būtiskākajiem šādiem pa-
kalpojumiem ir būvniecības procesa nodroši-
nājums Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), 
lietota tiek arī Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēma (TAPIS).

Nākotnes ieceres ir veidot digitālos pakalpo-
jumus (pēc iespējas proaktīvi), kas balstīti datu 
analītikā, kā arī maksimāli izmantot valsts iz-
veidotos pakalpojumus (piemēram, e-Formas), 
pielāgojot tos pašvaldības vajadzībām.

JŪRMALAS IEDZĪVOTĀJA KARTE
2018. gadā tika ieviesta Jūrmalas iedzīvotāja 
karte – personalizēta viedkarte, kas apliecina 
Jūrmalas iedzīvotāja statusu pašvaldībā. Gal-

E-PĀRVALDE
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venie pašvaldības mērķi, ieviešot Jūrmalas ie-
dzīvotāja karti, ir nodrošināt iedzīvotājiem ēr-
tāku pašvaldības pakalpojumu saņemšanu un 
izmantošanu, kā arī veicināt piederības sajūtu 
Jūrmalai. 

Ar Jūrmalas iedzīvotāja karti pilsētas nozīmes 
sabiedriskajā transportā var braukt bez mak-
sas, tā nodrošina arī priekšrocības un atlaides 
vairāku pilsētas uzņēmumu sniegtajiem pakal-
pojumiem. Skolēniem Jūrmalas iedzīvotāja kar-
te kalpo kā skolēna apliecība. 

Kā redzams 33. tabulā, kopš 2017. gada iedzī-
votājiem izsniegto viedkaršu skaits ir palielinā-
jies par 23 973. Sākumā karti varēja izmantot 
bezmaksas braucieniem pilsētas sabiedriskajā 
transportā.

Līdz 2021. gada 31. decembrim kopumā 
bija izsniegtas jau 36  553 Jūrmalas iedzī-
vo tāja kartes, no tām 2021.  gadā – 1306 
iedzīvotāju kartes un 444 viedkartes “Skolē-
na apliecība”.

33. tabula. Izsniegto Jūrmalas viedkaršu skaits (2017.–2021. gads)

2017 2018 2018 2020 2021

Viedkaršu skaits 12 580 15 503 32 602 34 803 36 553

2021. gadā Jūrmalas iedzīvotāja kartes lieto-
tājiem priekšrocības un atlaides sniedza jau 
gandrīz 40 Jūrmalas uzņēmumi ēdināšanas, 
pakalpojumu, tirdzniecības un veselības jomā. 
Jūrmalas iedzīvotāja karte dod iespēju piedalī-
ties arī dažādos Jūrmalas pilsētas pašvaldības 
rīkotos sporta pasākumos bez dalības maksas. 
2020. gadā uzsākta sadarbība ar “Nextbike”, 
nodrošinot iespēju viedkartes īpašniekiem iz-
mantot vienu 30 minūšu bezmaksas braucienu 
ar koplietošanas velosipēdu dienā. 

Kartes ir ieguvušas labu jūrmalnieku no vēr-
tējumu, tās aktīvi tiek izmantotas sabied-
riskajā transportā, vairāk nekā 70% no vi-
sām kartēm ik dienu tiek izmantotas Jūrmalas 
autobusos.

Uzsākts darbs pie projekta Jūrmalas bibliotēku 
nodrošināšanai ar karšu lasītājiem, kas ļaus 
bibliotēkas sistēmā “Alise” atrast bibliotēkas 
apmeklētāja profilu atbilstoši iedzīvotāja kartes 
numuram. 

Sākta ēdināšanas uzskaites sistēmas izveide 
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības 
iestādēs, kas palīdzēs veikt pašvaldības snieg-
to ēdināšanas maksas atvieglojumu uzskaiti iz-
glītības iestādēs.
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72. Pētījums: Attieksme pret Jūrmalas domes darbu, SKDS, 2020.gada jūlijs-augusts –https://www.jurmala.lv/lv/petijumi

73. SIA “Jūrmalas slimnīca” vidēja termiņa attīstības stratēģija 2021.–2025. gadam, 12.lpp. (skatīts 06.01.2022.)

74. Turpat, 12.lpp. (skatīts 06.01.2022.)

75. Pētījums: Attieksme pret Jūrmalas domes darbu; SKDS, 2020. gada jūlijs–augusts – https://www.jurmala.lv/lv/petijumi

76. Jūrmalas pašvaldības policijas sniegtā informācija, 2021

77. Oficiālās statistikas portāls – https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__NO__NOR/NOR020 (skatīts 10.01.2021)

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__IZG__IZ__IZI/IZT020/
https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__IZG__IZ__IZI/IZT020/
http://www.jurmala.makslasskola.lv/lv/macamies/interesu_izglitiba/
https://dokumenti.jurmala.lv/docs/k20/x/L0559_pielikums.pdf
https://dokumenti.jurmala.lv/docs/k20/x/L0559_pielikums.pdf
https://www.jurmala.lv/lv/profesionalas-talakizglitibas-un-pilnveides-izglitibas-iestade-praktikums
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https://www.jurmala.lv/lv/jaunums/kemeros-sak-daudzfunkcionala-dabas-turisma-centra-buvniecibu
https://www.jurmala.lv/lv/pasvaldibas-publiskais-parskats
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https://www.jurmala.lv/lv/petijumi
http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/title_file/Atskaite_Jurmala_072019.pdf
http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/title_file/Atskaite_Jurmala_072019.pdf
https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/2881/download
https://www.pmlp.gov.lv/lv/iedzivotaju-registrs
https://www.jurmala.lv/lv/petijumi
https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IM__IMSV/IMV020/
https://migracija.csb.gov.lv/
https://migracija.csb.gov.lv/
https://www.pmlp.gov.lv/lv/iedzivotaju-registrs
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https://www.pmlp.gov.lv/lv/iedzivotaju-registrs
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https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__NO__NOR/NOR020
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78. Jūrmalas pašvaldības policijas Glābšanas dienesta sniegtā informācija, 2021

79. CSP dati – https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/mirstiba/meklet-tema/371-noslikuso-skaits-latvi-
ja-un-es-2018 (skatīts 13.07.2021)

80. Jūrmalas pašvaldības policijas Glābšanas dienesta sniegtā informācija, 2021

81. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests – https://www.vugd.gov.lv/lv/statistika (skatīts 13.07.2021)

82. CSDD – https://www.csdd.lv/celu-satiksmes-negadijumi/celu-satiksmes-negadijumu-sadalijums-pa-pagastiem (skatīts 13.07.2021)

83. Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālā ziņojuma uzraudzības ziņojuma dati par 2020. gadu https://dokumenti.jurmala.lv/docs/
l21/l/l210417.htm

84. Pētījums: Attieksme pret Jūrmalas domes darbu; SKDS, 2020. gada jūlijs-augusts – https://www.jurmala.lv/lv/petijumi

85. Pētījums: Attieksme pret Jūrmalas domes darbu; SKDS, 2020. gada jūlijs-augusts – https://www.jurmala.lv/lv/petijumi

86. Pētījums: Attieksme pret Jūrmalas domes darbu, SKDS, 2020. gada jūlijs-augusts – https://www.jurmala.lv/lv/petijumi

87. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietne: Kāpēc Jūrmalā ir iebraukšanas nodeva; normatīvie akti – https://www.jurmala.lv/lv/ka-
pec-jurmala-ir-iebrauksanas-nodeva-normativie-akti (skatīts 12.01.2022.)

88. IKT pārvaldes sniegtā informācija, 2022

89. Pētījums: Attieksme pret Jūrmalas domes darbu; SKDS, 2020. gada jūlijs-augusts – https://www.jurmala.lv/lv/petijumi

90. Pētījums: Attieksme pret Jūrmalas domes darbu; SKDS, 2020. gada jūlijs-augusts – https://www.jurmala.lv/lv/petijumi

91. Pētījums: Attieksme pret Jūrmalas domes darbu; SKDS, 2020. gada jūlijs-augusts – https://www.jurmala.lv/lv/petijumi

92. Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas sniegtā informācija, 2022

93. Pētījums: Attieksme pret Jūrmalas domes darbu; SKDS, 2020. gada jūlijs-augusts – https://www.jurmala.lv/lv/petijumi

94. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas sniegtā informācija, 2021

95. Pētījums: Attieksme pret Jūrmalas domes darbu; SKDS, 2020. gada jūlijs-augusts – https://www.jurmala.lv/lv/petijumi

96. CSP dati, Jūrmalas valstspilsētas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas sniegtā informācija, 2022

97. CSP dati, Jūrmalas valstspilsētas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas sniegtā informācija, 2022

98. CSP datu bāze – https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__ENT__UZ__UZS/UZS040 (skatīts 10.01.2022)

99. CSP datu bāze – https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__ENT__UZ__UZS/UZS010 (skatīts 10.01.2022)

100. “Lursoft” statistika https://www.lursoft.lv/lursoft_statistika/?&novads=100003036&id=516&year=2020 (skatīts: 09.07.2021);

101. CSP dati – https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__ENT__UZ__UZS/UZS010/table/tableViewLayout1/

102. “Lursoft” datu bāze – https://statistika.lursoft.lv/lv/statistika/rajoni-un-novadi/pamatkapitals/pa-novadiem/

103. “Lursoft” datu bāze https://www.lursoft.lv/lursoft_statistika/?&novads=100003036&id=391 (Skatīts 11.01.2022)

104. “Lursoft” datu bāze https://statistika.lursoft.lv/lv/statistika/rajoni-un-novadi/uznemumu-skaita-dinamika/novads/jurmala/ 
(Skatīts 11.01.2022)

105. “Lursoft” datu bāze – https://www.lursoft.lv/lursoft_statistika/?&id=524

106. “Lursoft” datu bāze – https://statistika.lursoft.lv/lv/statistika/arvalstu-ieguldijumi/pa-novadiem/

107. “Lursoft” statistika – https://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Sabiedrisko-organizaciju-biedribu-un-nodibinajumu-sadalijums-pa-Latvijas-no-
vadiem-pilsetam&id=50 (skatīts 12.07.2021)

108. VID statistikas dati – https://www.vid.gov.lv/lv/statistika/statistika-pasvaldibam/(skatīts 06.01.2022)

109. NVA statistikas dati – https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-statistika (skatīts 04.08.2021.)

110. CSP datu bāze (skatīts 06.01.2022.)

111. CSP datu bāze (skatīts 06.01.2022.)

112. VID statistika – https://www.vid.gov.lv/lv/statistika/statistika-pasvaldibam (skatīts 04.08.2021)

113. Valsts kases informācija, Pārskatu publicēšana (kase.gov.lv) (skatīts 11.01.2022)

114. Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu”, pa-
skaidrojuma raksts – https://dokumenti.jurmala.lv/docs/l21/s/l21s054.htm (skatīts 04.01.2022.)
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SAĪSINĀJUMI 
UN TERMINU 
SKAIDROJUMS

AP2029

ANO 

CE

Covid-19

CSP

IAS2030

IKP

IKT

IZM

JIC

Jūrmalnieks

JVA

KM

LDKK

LNKC

NĪN

NVO

NVS

P.I.L.S.Ē.T.A.

RPR

Sabiedrības aptauja

TDG

TUAN

TDG

VARAM

Vīzija 2030

Jūrmalas valstspilsētas attīstības programma 2023.–2029. gadam

Apvienoto Nāciju Organizācija 

centralizētie eksāmeni

koronavīrusa izraisīta slimība (2020.–2022. gadā – 
pandēmijas mērogā)

Centrālā statistikas pārvalde

Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010.–2030. gadam

iekšzemes kopprodukts

informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Izglītības un zinātnes ministrija

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra Jauniešu iniciatīvu centrs

primāri – Jūrmalas pastāvīgais iedzīvotājs; arī pilsētas viesis 
un uzņēmējs, kas kādā savas dzīves posmā jūtas kā jūrmalnieks

Jūrmalas valstspilsētas administrācija

Kultūras ministrija

Latvijas digitālā kultūras karte

Latvijas Nacionālais kultūras centrs

nekustamā īpašuma nodoklis

nevalstiskās organizācijas

Neatkarīgo Valstu Sadraudzība

Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam 
septiņas definētās vidējā termiņa prioritātes

Rīgas plānošanas reģions

sabiedriskās domas pētījums/aptauja, kuru veic Jūrmalas valstspilsē
tas pašvaldība vienu reizi divos gados

Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam 
izstrādes tematiskās darba grupas

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

Tematiskās darba grupas

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.–2030. gadam definētais 
pilsētas redzējums, kas jāsasniedz 2030. gadā
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Hierarhiski AP2029 ir veidota, nosakot priori
tātes no hierarhiski augstāka līmeņa dokumen
ta (IAS2030) uz zemāka līmeņa dokumentu 
(AP2029).

Jūrmalas ilgtermiņa vīzija (Vīzija 2030) atbils
toši IAS2030 ir vēlamā situācija, kas jāsa
sniedz 2030. gadā:

jūrmalnieki – Jūrmalu veido tās iedzīvotā
ji, kuriem pilsēta ir mājas, darbs un jaukas 
brīvdienas. Ikviens jūrmalnieks sajūt un apzi
nās savu piederību pilsētai. Nevienam nav 
šaubu par to, ka viņš dzīvo vislabākajā vietā 
pasaulē;

biznesa kontaktu veidošanas un tikša
nās vieta – izmantojot atpazīstamību NVS 
valstīs, Jūrmala kalpo par pievilkšanas pun
ktu Latvijai. Jūrmala ir biznesa kontaktu vei
došanas un tikšanās vieta Baltijā, kur Austru
mi satiek Rietumus;

Jūrmalas starptautiskā konkurētspē
ja – veselības tūrisma pakalpojumi, kultūras 
programmas u.c. aktivitātes piesaista tūristus 
no Igaunijas, Lietuvas, Skandināvijas valstīm, 
Rietumeiropas. Jūrmala dod ieguldījumu vi
sas valsts tūrisma nozares veidotajā valsts 
IKP, Latvijas tūrisma tirgus paplašināšanā;

Jūrmala–Rīga–Jelgava – Jūrmala kopā 
ar Rīgu un Jelgavu veido unikālu Eiropas lī
meņa konkurētspējīgu teritoriju ar lielu eko
nomiskās attīstības potenciālu (kūrortsgal
vaspilsētarūpniecība);

kūrorts/tūrisms – 2030. gadā Jūrmala ir 
starptautiski pazīstams, moderns piekrastes 
kūrorts un populārākā kūrortpilsēta Baltijas 
jūras reģionā.

Lai Jūrmala 2030. gadā varētu sasniegt Vīziju 
2030, IAS2030 ir definēti trīs ilgtermiņa stratē
ģiskie mērķi:

starptautiski pazīstams, moderns pie
krastes kūrorts un populārākā kūrort
pilsēta Baltijas jūras reģionā;

Austrumu un Rietumu kontaktu veidoša
nas un tikšanās vieta Baltijas reģionā;

kvalitatīva dzīves un brīvdienu vieta, 
kultūras un sporta centrs.

Lai efektīvāk organizētu darbību un koncentrētu 
uzmanību uz stratēģisko mērķu sasniegšanu, ir 
noteiktas trīs ilgtermiņa prioritātes:

jūrmalnieks (dabiska un saprotama paš
valdības izvēle – cilvēks uzmanības centrā);

kūrortpilsēta (Jūrmalas tradīciju turpinā
jums jaunā līmenī);

daudzveidīga uzņēmējdarbība (solis tā
lāk aiz ierastā piedāvājuma “saule, jūra un 
smiltis”).

AP2029 turpinās Vīzijas 2030 ieviešanu kā 
pēdējā vidējā termiņa attīstības program
ma IAS2030 ietvaros. Tādējādi, izstrādājot 
AP2029, tika izvērtētas Jūrmalas pilsētas at
tīstības programmā 2014.–2022. gadam reāli 
veiktās darbības; Eiropas Savienības un ANO 
atbalstītās attīstības tendences; valsts, reģionā
lās un vietējās nozīmes teritorijas attīstības plā
nošanas dokumenti; pašvaldības pieredze at
tīstības programmas rīcības plāna un investīciju 
plāna sasaistē ar Jūrmalas valstspilsētas paš
valdības budžetu un darba plānu. Vienlaikus 
ir jāņem vērā, ka IAS2030 stratēģiskie mērķi 
un prioritātes pēc būtības ir horizontāli saviju
šies un pakārtoti viens otram, līdz ar to vidējā 
termiņa prioritāšu kontekstā nav skaidri iden
tificējami atsevišķi, jo to galvenais vadmotīvs 
ir kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana jūr-
malniekiem, kas ir galvenais iemesls un balsts 
kūrortpilsētas attīstībā, jo tūristiem un viesiem 
(īstermiņa jūrmalniekiem) patīk pilsētas, kuras 
patīk tās iedzīvotājiem, tostarp attīstīta uzņē-
mējdarbības vide sekmē vietējo uzņēmumu ie-
nākumus un veicina iedzīvotāju nodarbinātību.

Tādējādi AP2029 ir izvirzītas septiņas vidējā 
termiņa prioritātes, kas cieši saistītas ar ilgter
miņa prioritātēm:

1. (P) Klimatnoturīga pilsētvide (Jūrmalnieks, 
Kūrortpilsēta, Daudzveidīga uzņēmējdarbība);

2. (I) Konkurētspējīga, pieejama un ie
kļaujoša izglītība (Jūrmalnieks, Kūrortpilsēta, 
Daudzveidīga uzņēmējdarbība);

3. (L) Laikmetīga kultūra (Jūrmalnieks, Kū
rortpilsēta, Daudzveidīga uzņēmējdarbība);

4. (S) Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabied
rībai (Jūrmalnieks, Kūrortpilsēta, Daudzveidī
ga uzņēmējdarbība);

5. (Ē) Ērta un integrēta mobilitāte (Jūrmal
nieks, Kūrortpilsēta, Daudzveidīga uzņēmēj
darbība);

6. (T) Tūrisms kūrortpilsētas konkurētspējai 
(Kūrortpilsēta, Daudzveidīga uzņēmējdarbība, 
Jūrmalnieks);

7. (A) Atvērta un gudra pārvaldība (Jūrmal
nieks, Kūrortpilsēta, Daudzveidīga uzņēmēj
darbība).

Katra no izvirzītajām prioritātēm ir vienlīdz sva
rīga un nozīmīga Jūrmalas attīstībā. Visu priori
tāšu centrā ir cilvēks – jūrmalnieks. Primāri jūr
malnieks ir pilsētas pastāvīgais iedzīvotājs, bet 
tikpat nozīmīgs pilsētai ir viesis un uzņēmējs, 
kas kādā savas dzīves posmā jūtas kā jūrmal
nieks, ir atbildīgs, piederīgs un lepns par šo pil
sētu. Un pilsētu veido kopēja iedzīvotāju, uzņē
mēju un pašvaldības rīcība, kas atspoguļojas 
AP2029 septiņās prioritātēs (t.sk. konkrētajos 
uzdevumos un darbībās). AP2029 prioritātes 
ir izvirzītas, lai atbalstītu pilsētas izaugsmi un 
attīstību dažādās jomās un sadarbībā ar jūr
malniekiem, vienlaikus nodrošinot un sniedzot 
atbalstu un kvalitatīvas dzīves priekšnoteikumus 
ikvienam pilsētas iedzīvotājam.

AP2029 septiņas prioritātes rada ietvaru pilsē
tas izaugsmei, un tas ir jāpiepilda ar ikdienas 
rīcībām atbilstoši definētajiem prioritāšu rīcības 
virzieniem, uzdevumiem un konkrētām darbī
bām.

AP2029 ir izstrādāta atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijai 2010.–2030. gadam, 
tostarp apkopojot aktuālo informāciju par esošo situāciju Jūrmalā, valsts plānošanas 
dokumentiem un aktuālajām attīstības tendencēm Eiropas Savienībā, vienlaikus aptaujājot 
jūrmalniekus un uzklausot viņu viedokli par pilsētas attīstības iespējām un vajadzībām.

IEVADS

uzdevumi



98 JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2023.–2029. GADAMJŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2023.–2029. GADAM IEVADSIEVADS

Katrai prioritātei ir piešķirts savs unikālais atpa
zīšanas kods jeb drukātais burts, kas, visas prio
ritātes saliekot kopā, veido vārdu “P.I.L.S.Ē.T.A.” 
(akcentējot, ka prioritātes ir vērstas uz pilsētas 
attīstību un to numerācijai nav hierarhiska rak
stura). Tādējādi tiek veidota arī atbilstoša nu
merācija zem katras prioritātes, lai nodrošinātu 
pārskatāmību un uzraudzību un vienlaikus arī 
vienkāršotu kodu lietošanu Jūrmalas valstspilsē
tas pašvaldības budžeta un darba plāna salā
gošanā un integrēšanā.

Piemērs:

1. prioritāte: 
“Klimatnoturīga pilsētvide” – P

1. rīcības virziens: 
“Pilsētas labiekārtojums – 
publiskā ārtelpa” – P1 

1. uzdevums: 
“Publiskās ārtelpas pilnveide” – P1.1.

1. darbība: 
“Vidi degradējošo objektu saraksta 
izveide/pilnveide, sekmējot graustu 
nojaukšanu un teritoriju sakopšanu” – P1.1.1.

Papildus jau definētajām prioritātēm, kas ap
tver stratēģiski nozīmīgākas pašvaldības at
balsta un attīstības jomas, ir dažas jomas, kas 
caurvijas visām AP2029 prioritātēm:

primārā horizontālā prioritāte, kas caurvij 
gan IAS2030, gan AP2029, ir jūrmalnieks, 
t.i., jebkuras pašvaldības darbības veikša
nas mērķis ir atbalstīt, uzlabot, attīstīt kon
krētu jomu, nozari jūrmalniekam (tostarp 
šajā plānošanas periodā Jūrmala akcentē 
arī mērķi būt ģimenēm draudzīgai pašval
dībai);

viena no 21. gadsimtā neatņemamām ho
rizontālajām prioritātēm, kas jāstiprina un 
jāattīsta visās pašvaldības kompetencēs, ir 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
jeb digitalizācija;

vēl viena Jūrmalas kā zaļas un ilgtspējīgas 
pilsētas horizontālā prioritāte ir pašvaldības 
ietekme uz klimatu un adaptēšanās klimata 
pārmaiņām;

izstrādājot AP2029, tika secināts, ka ir vēl 
viena horizontālā prioritāte, kas caurvij paš
valdības atbildību visās jomās, proti, drošī
ba: satiksmes drošība, sabiedriskā drošība, 
drošība uz ūdens, tiešsaistes drošība, dro
šība par savu ikdienu (sociālais atbalsts), 
sociālā drošība, t.sk. izglītības iestādēs, utt.

Katrai prioritātei ir noteikts mērķis, aprakstīti iz
aicinājumi, iespējas un tendences, kā arī defi
nēti vidējā termiņa rezultatīvie rādītāji, kas rak
sturo katras prioritātes izpildi.

Papildus jāatzīmē, ka AP2029 kontekstā Jūr
malas valstspilsētas pašvaldība maina kārtību 
nozaru plānošanas jautājumos, paredzot, ka 
nozaru plānošanas dokumentiem (ar atse
višķiem izņēmumiem) ir jābūt ne tikai salāgo
tiem ar AP2029, bet tiem ir jābūt pievienotiem 
AP2029 pielikumā, tomēr nepieciešamības 
gadījumā tos var izmantot arī kā atsevišķus plā
nošanas dokumentus.

Tostarp AP2029 stratēģiskā daļa ir cieši saistīta 
ar Jūrmalas nozaru plānošanas dokumentiem. 

Katram nozares plānošanas dokumentam ir 
izstrādāts ar AP2029 Rīcības plānu un Investī
ciju plānu salāgots rīcības un investīciju plāns, 
kuros papildus AP2029 definētajām darbībām 
tiek atspoguļotas mazāk nozīmīgas kādas Jūr
malas valstspilsētas pašvaldības iestādes vai 
tās struktūrvienības darbības (ikgadējs darba 
plāns). Šajos nozaru plānošanas dokumentos 
ir paredzētas arī papildu darbības.

Papildus ir jāņem vērā tas, ka stratēģiskā sa
daļa ir izstrādāta, pieņemot, ka gan Covid19, 
gan karš Ukrainas teritorijā atstās ietekmi uz 
P.I.L.S.Ē.T.A.s kopējo attīstību. Tādējādi atseviš
ķās nozarēs rezultatīvie rādītāji ir norādīti līme
nī, kāds tas bija pirms Covid19.

HORIZONTĀLĀS PRIORITĀTES 

IETEKME
UZ KLIMATU
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Jūrmalas publiskā telpa veido kūrortpilsētas  
tēlu – veicina veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, 
pastaigas, peldēšanos, sportošanu. Publiskajā 
ārtelpā dabiski iekļaujas ūdensmalas un ūdens
teces – Lielupe, osta un Rīgas jūras līča piekras
te –, dažādu ūdenssporta un ūdens atpūtas 
veidu infrastruktūra un pastaigu promenādes, 
kas savienojas ar Jūrmalas parkiem, mežiem 
un īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām. 
Ūdensmala – brīvi pieejama ne tikai fiziski, bet 
arī sajūtu līmenī. Tā ir nozīmīga Jūrmalas sa
biedriskās dzīves vieta, kurā ir gaidīts ikviens 
jūrmalnieks.

Jūrmalas apkaimēs tiek attīstīta ģimenēm drau
dzīga publiskā ārtelpa, lai atbilstoši iedzīvotāju 
vajadzībām un laikmetīgajam risinājumam tā 
kļūtu par daudzfunkcionālu sabiedrisko aktivi
tāšu norises vietu. 

Pilsēta kļūst zaļāka, veidojot ilgtspējīgas lietus 
ūdens apsaimniekošanas sistēmas, ieguldot 
meliorācijas sistēmu izveidē un atjaunošanā, 
sakārtojot un labiekārtojot publiskās peldvietas 
un atpūtas vietas, kā arī samazinot plūdu risku 
dažādās apkaimēs.

Jūrmalnieki apzinās savu negatīvo ietekmi uz 
vidi un, kopīgi līdzdarbojoties zaļās domā
šanas popularizēšanā un ieviešanā, sekmē 
ietekmes mazināšanos un pilsētas ilgtspējīgu 
attīstību.

Centralizētā komunālā infrastruktūra tiek sakār
tota un pilnveidota, tās pieejamība tiek papla
šināta, un tā kļūst videi draudzīgāka.

Jūrmalas kūrortvide un dabas vērtības tiek aiz
sargātas, ļaujot ikvienam baudīt unikālu un ne
atkārtojamu dabas tuvumu lielā pilsētā.

Uzlabojumi tiek balstīti inovācijās un pētnie
cībā, palielinot publisko un privāto ēku ener
goefektivitāti, ilgtspējīgu atkritumu apsaimnie
košanu un zaļās enerģijas izmantošanu pilsētā.

Veidot pilsētu, kas apmierina vietējo iedzīvotāju vajadzības un liek to aizvien vairāk ie
mīlēt, – drošu un zaļu pilsētas publisko ārtelpu, energoefektīvus mājokļus, tīru vidi, kvali
tatīvus komunālos pakalpojumus, kas kopā rada pievilcīgu dzīves, darba un atpūtas vidi 
pilsētas iedzīvotājiem. 

Izcelt Jūrmalas kultūrvēstures raksturu un teritorijas dabas priekšrocības, veicināt tās sa
glabāšanu, sniedzot iespēju visiem baudīt veselīgas vides, universāla dizaina un neskartas 
dabas priekšrocības sakārtotā, pielāgotā un mūsdienīgā pilsētvidē, veicinot ilgtspējīgu, 
klimatnoturīgu un resursu efektīvu apsaimniekošanu, tādējādi ceļot sabiedrības labklājī
bu, kā arī stimulējot pētniecību un inovācijas pilsētā klimata pārmaiņu mazināšanai.

MĒRĶIS
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TENDENCES
Dažādām iedzīvotāju grupām (bērni, seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām u.c.) 
pieejama un sasniedzama publiskā ārtelpa, tajā skaitā zaļās zonas un atpūtas 
vietas, kas ir pielāgota izmantošanai dažādās sezonās. 

Lieliska gaisa un ūdens kvalitāte pilsētā, kas ir jāuztur un jāsaglabā kā pamats 
dabas vērtību un to unikalitātes saglabāšanai. 

Viena no Jūrmalas unikālajām priekšrocībām ir ūdenstilpes, kas sniedz iespēju jūr
malniekiem baudīt mierpilnu atpūtu pie dabas. Augstvērtīgas peldvietas Rīgas 
jūras līča piekrastē un Lielupē sniegs iespēju kvalitatīvi pavadīt laiku visiem Jūr
malas iedzīvotājiem un piesaistīs viesus. 

Aktīva atjaunojamo energoresursu izmantošana pašvaldībā.

Energoefektīvas publiskās ēkas, iedzīvotāju mājokļi un uzņēmēju īpašumi 
veicina pilsētas klimatneitralitātes sasniegšanu un valstspilsētas ilgtspējīgu apsaim
niekošanu.

Izmaksu efektīva un videi draudzīga pilsētas centralizētā siltumapgāde.

Pieejami centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi pilsētā.

2022
53% 70%

2022
52% 70%

Publisko atkritumu 

131 150
2022

pakalpojumiem

2020
65% 80%

2023

2029-20%

26
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Attīstība ņem pārsvaru pār dabu.

Iedzīvotājiem trūkst informācijas par dabas 
saglabāšanas pasākumiem.

Slokas apkaime ir pamesta novārtā.

Pludmales teritorijas labiekārtošana, sagla
bājot (neskarot) dabas vērtības.

Daļā apkaimju trūkst centralizēto komuni
kāciju (ūdens, kanalizācija, apgaismojums, 
siltums).

Apkaimēs Jūrmalas tēlu bojā vidi degradē
joši objekti (grausti, aizaugušas un piesār
ņotas teritorijas).

Zems atjaunoto daudzdzīvokļu dzīvojamo 
ēku īpatsvars pilsētā.

Nepilnīgs atkritumu apsaimniekošanas poli
tikas ieviešanas plāns.

Lielupes ūdensmalas un ūdenstransporta ie
spēju izmantošana.

Attīstīt alternatīvās enerģijas veidus.

NĪN atvieglojumi energoefektīvām mājām.

Sakārtot un pilnveidot zaļās zonas un atpū
tas vietas.

Attīstīt esošos un veidot jaunus bērnu spēļu 
un fiziskās attīstības laukumus. 

Veicināt dabas (zaļo risinājumu) integrēša
nu jaunos infrastruktūras projektos.

Labiekārtot pludmali un peldvietas, veidot 
promenādes, steķus u.tml.

Attīstīt pastaigu (labsajūtas) takas un veidot 
jaunus risinājumus.

Veidot labiekārtotas pastaigu vietas suņiem.

Veicināt vizuāli vienotas ārtelpas attīstību 
visā Jūrmalā (pludmales kafejnīcas, vides 
objekti, publiskā ārtelpa, ielu noformējums 
utt.).

Informēt iedzīvotājus (pa apkaimēm) par 
plānotajiem nākamā gada uzlabojumiem 
pilsētvidē.

Palielināt atkritumu urnu, konteineru skaitu 
vasaras sezonā, kā arī nodrošināt regulāru 
to izvešanu.

Vidi degradējošo objektu uzskaite un likvi
dēšana.

Klimatneitrālas un klimatnoturīgas pilsētvi
des veidošana.

IZAICINĀJUMI IESPĒJAS
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Vidēja termiņa 
prioritāte (P)

Rādītājs 

Klimatnoturīga 
pilsētvide Iedzīvotāju apmierinātība 

ar pilsētas labiekārtojumu

Iedzīvotāju apmierinātība ar pilsē
tas pludmaļu, peldvietu labiekārto
jumu

Iedzīvotāju apmierinātība ar 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumiem

Iedzīvotāju apmierinātība 
ar siltumapgādi

Jūrmalnieka “zaļā pēda” – 
negatīvās ietekmes uz vidi 
mazināšana

Labiekārtota publiskā ārtelpa 
(t.sk. bērnu rotaļlaukumi) 
katrā apkaimē

Publisko atkritumu šķirošanas 
punktu skaits

Ekspluatācijā pieņemto daudzdzī
vokļu ēku platība (m2/gadā)

Pašvaldības līdzfinansējums 
privāto mājokļu energoefektivitātes 
celšanai (objektu skaits)

Dabas teritoriju īpatsvars pilsētā

Rīcības virziens  Saistība 
ar Rīcības 
virzieniem 

(P1) Pilsētas labiekārtojums 
un publiskās ārtelpas izcilība P1

P1

P3

P3

P2, P3, P4

P1

P3

P4

P4

P1, P2

(P2) Pielāgošanās klimata 
pārmaiņām

(P3) Klimatneitrāla un resursu 
efektīva apsaimniekošana

(P4) Ēku energoefektivitātes 
celšana

P 1.1. Publiskās ārtelpas pilnveide
52% 
(2020)

54% 
(2020)

65% 
(2020)

52% 
(2020)

Tiks noteikts 
2023. gadā

17 
(2021)

131 
(2021)

21 600

3 
(2019)

64% 
(2020)

70% 

70% 

75%

65%

 20%

26

150

> 20 000

> 2 
(katru gadu)

64%

Sabiedriskā aptauja

Sabiedriskā aptauja

Sabiedriskā aptauja

Sabiedriskā aptauja

JVA Attīstības pārvalde

JVA Īpašumu pārvalde

JVA Īpašumu pārvalde

CSP

JVA Attīstības pārvalde

JVA

P 2.1. Klimata pārmaiņu ietekmes mazinā
šana un atbilstošu aktivitāšu īstenošana

P 2.2. Notekūdeņu dūņu un jūras aļģu 
pārstrādes sekmēšana otrreizējai izman
tošanai

P 2.3. Dabas resursu uzskaite, 
apsaimniekošanas plānu izveide, 
ieviešana un uzraudzība

P 2.4. Vides monitoringu veikšana

P 2.5. Zaļās domāšanas popularizēšana 
un ieviešana

P 2.6. Meliorācijas un ilgtspējīgas lietus 
ūdens savākšanas un attīrīšanas sistēmas 
izveide, pārbūve un atjaunošana

P 3.1. Atkritumu apsaimniekošanas 
pilnveide

P 3.2. Uzlabota siltumapgāde, tās ap
saimniekošana un iedzīvotāju informēšana 
visā Jūrmalas teritorijā

P 4.1. Energoefektivitātes pasākumu 
izstrāde un ieviešana

P 4.2. Mājokļa kapitāla pieauguma 
un dzīvojamo ēku uzlabošana, atbalstot 
ēku energoefektivitātes celšanu

P 3.3. Uzlabota kvalitatīva ūdens apgāde 
un kanalizācija, tās apsaimniekošana visā 
Jūrmalas teritorijā

P 2.7. Pašvaldības ēku pielāgošana 
klimata pārmaiņām

P 1.2. Rīgas jūras līča piekrastes 
labiekārtošana un infrastruktūras izveide, 
atjaunošana, pilnveide

P 1.3. Lielupes infrastruktūras attīstīšana 
un iekļaušana pilsētas atpūtas 
piedāvājumā

Uzdevumi Bāzes 
vērtība 

Mērķa 
vērtība 

Datu avots, 
piezīmes 



18 KONKURĒTSPĒJĪGA, PIEEJAMA UN IEKĻAUJOŠA IZGLĪTĪBA JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2023.–2029. GADAM

PIEEJAMA 
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Izglītība ieņem nozīmīgu vietu Jūrmalas valsts
pilsētas izaugsmē, un tā ir viena no svarīgā
kajām prioritātēm pilsētas attīstībā. Jūrmalas 
valstspilsētā ir izveidota izglītības monitoringa 
sistēma, kas sniedz iespēju dažādām iedzīvo
tāju grupām saņemt viņu interesēm un prasībām 
atbilstošu kvalitatīvu un mūsdienīgu vispārējo, 
profesionālās ievirzes un interešu izglītību. 

Lai Jūrmalā nodrošinātu kvalitatīvu izglītības 
procesu, nepieciešamie resursi tiek novirzīti 
gan vispārējai un interešu izglītībai, gan profe
sionālās ievirzes izglītībai. 

Skolēniem ir sniegta iespēja apgūt zināšanas 
un dzīvesprasmes drošā (garīgi un fiziski) vidē 
gan skolā, gan ārpus tās.  

Sakārtota un droša vide ir nozīmīga radošo un 
intelektuālo spēju attīstībai, jo drošs, vesels un 
apmierināts skolēns ir resurss – potenciāli spē
jīgāks, radošāks, uzņēmīgāks un inovatīvāks 
konkurētspējīgas izglītības apguvei. 

Konkurētspējīga, droša un radoša izglītības 
vide ir nozīmīgs faktors arī dzīvesvietas izvēlē, 
veicinot iedzīvotāju skaita palielināšanos paš
valdībā, arvien vairāk sniedzot atbalstu tieši ģi

menēm, tāpēc Jūrmalā izglītības apguves snie
gums tiek uzraudzīts un analizēts, sākot jau no 
pirmsskolas izglītības posma.

Jūrmalā ir nodrošināta visas sabiedrības, bet jo 
īpaši bērnu un jauniešu, mūsdienīga un kvalita
tīva izglītošana par dabas un cilvēka mijiedar
bības procesiem, veicinot interesi un motivāciju 
apgūt dabaszinātnes unikālā un materiāltehnis
ki aprīkotā vidē Ķemeros.

Liela nozīme tiek piešķirta katra pedagoga pro
fesionālai pilnveidei un prasmēm. Izveidota sa
protama, caurskatāma, kvalitāti paaugstinoša, 
uz izmērāmiem kritērijiem balstīta sistēma, kas 
motivē pedagogus jaunu, inovatīvu metožu un 
zināšanu apguvei. Pašvaldība sekmē un atbal
sta jauno pedagogu piesaisti darbam vispārē
jās izglītības iestādēs.

Tāpat kā vispārējā izglītība, arī interešu izglī
tība un profesionālās ievirzes izglītība veicina 
personības izaugsmi, uzlabo dzīvesprasmes, 
attīsta talantus un pilnveido indivīda kompe
tences.  Tostarp profesionālās ievirzes izglītība 
ir vērsta uz izcilību un augstiem individuāliem 
sasniegumiem ne tikai vietējā un valsts, bet arī 
starptautiskā mērogā.

Nodrošināt iespēju Jūrmalā iegūt konkurētspējīgu, mūsdienīgu, kvalitatīvu, pieejamu, 
iekļaujošu un kompetencēs balstītu pirmsskolas, vispārējo, profesionālo, augstāko un 
interešu izglītību, kā arī mūžizglītību drošā un modernā Latvijas izglītības vidē, kas atbilst 
nākotnes sabiedrības prasībām. Stiprināt jaunatnes lomu, neformālo izglītību, nodrošinot 
kvalitatīvas un pieejamas brīvā laika pavadīšanas iespējas Jūrmalā. Attīstīt izglītojamo 
talantus un spējas, radīt atbilstošu vidi mākslas, mūzikas un sporta izcilības veicināšanā.

MĒRĶIS
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TENDENCES
Esošo pedagogu un iestāžu vadības kapacitātes pilnveide mērķtiecīgi attīsta 
izglītības iestādes, bet jaunu pedagogu piesaiste nodrošina pedagogu ataudzi.

Mācību sasniegumu paaugstināšana un iekļaujošas izglītības vides attīstī
ba, kas rada skolēnam vēlmi un spēju mācīties visu mūžu, risināt dzīves izaicināju
mus, radīt inovācijas, attīstīt dažādas personiskās īpašības, kas palīdz veidoties par 
laimīgu un atbildīgu personību.

Izglītības iestāžu attīstība atbilstoši mūsdienu tendencēm, t.sk. tehnoloģiju 
un digitālo prasmju attīstība, kalpo par svarīgu priekšnosacījumu zināšanu un 
prasmju padziļinātai apguvei un izpratnes veidošanai par to pielietojuma iespējām. 
Jūrmalai ir iespējas un tiek attīstīts arī piedāvājums (piemēram, daudzfunkcionālajā 
dabas tūrisma centrā Ķemeros) veidot unikālu un kvalitatīvu izglītības piedāvājumu, 
tostarp par procesiem dabā un dabas vērtībām.

Skolu tīkla pilnveide, pirmsskolu un skolu sadarbības attīstība – tas ir attīstī
bas pamats, kur katra izglītības iestāde Jūrmalā veic papildinošu funkciju un konkurē 
ar Rīgas plānošanas reģiona izglītības iestādēm.

Profesionālās ievirzes izglītības (mūzika, māksla, sports) iestāžu attīstība, 
kas nodrošina mūsdienīgu izglītību, lai radītu konkurētspējīgus kultūras un radošās 
industrijas darbiniekus, Jūrmalas kultūrvides veidotājus, radošas un vispusīgas per
sonības, veicina to kļūšanu par nozaru izcilības centriem un radošas un vispusīgas 
sabiedrības veidotājiem. 

Profesionālā sporta attīstība prioritārajos sporta veidos nodrošina konkurēt
spējīgas profesionālās izglītības futbolā, basketbolā, handbolā un volejbolā attīstī
bu un pilnveidi.

Interešu, t.sk. neformālās, izglītības attīstība nodrošina kvalitatīvu, ikvienam 
pieejamu un daudzveidīgu piedāvājumu Jūrmalā.

Jaunieši ir nākotnes sabiedrība, tās pilnvērtīgas un vispusīgas attīstības 
sekmēšana ir tagadnes mērķis, kur izglītības iestādēm ir ne tikai jāsniedz zinā
šanas un prasmes, bet arī jānodrošina iespēja iegūt neformālo izglītību un pilnveidot 
uzņēmējspējas, kā arī jānodrošina platforma jauniešu savstarpējās komunikācijas 
uzlabošanai.

Izglītības iespēju nodrošināšana pieaugušajiem, veicinot zināšanu un prasmju 
pilnveidi, sekmē mūsdienu straujajām pārmaiņām atbilstošu darbaspēka produktivi
tāti un konkurētspēju.
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Pedagogu izdegšana, pārslodze, noveco
šanas īpatsvars.

Pedagogu atalgojums nav konkurētspējīgs, 
it īpaši pirmsskolas izglītības iestādēs Rīgas 
plānošanas reģionā.

Nepietiekams atbalsta personāla (speciā
lais pedagogs, sociālais pedagogs, psiho
logs, logopēds) nodrošinājums katrā izglītī
bas iestādē.

Atsevišķiem pedagogiem trūkst digitālo 
prasmju, datorprasmju augstākajā līmenī.

Nepietiekams atsevišķu jomu pedagogu 
nodrošinājums (dabaszinības, mājturība, in
formācijas tehnoloģijas u.c.). 

Netiek sekmēti atbalsta mehānismi jaunu 
pedagogu piesaistei.

Skolās nav pietiekamu cilvēkresursu, lai pa
stāvīgi varētu nodrošināt datortehnikas un 
cita informācijas tehnoloģiju aprīkojuma ik
dienas apkopi, sagatavošanu mācību pro
cesam, uzstādīšanu klasēs.

Nepilnīgs ilgtermiņa redzējums izglītības 
nozares attīstībai, nepietiekama sasaiste 
starp pirmsskolas un sākumskolas izglītības 
programmu īstenošanu.

Ir gara rinda uz izglītības ieguvi pirmssko
las izglītības iestādēs pusotru līdz trīs gadus 
veciem bērniem, pieprasījums nav pilnībā 
apmierināts arī vecuma grupai no trim līdz 
pieciem gadiem.

Pirmsskolu pedagogiem ir nepietiekama 
jaunāko tehnoloģiju pieejamība, grupās pe
dagogiem nav datoru un interneta pieslēgu
ma. 

Centralizēto eksāmenu vidējie rādītāji ir ze
māki par vidējiem rādītājiem valstī. 

Aptuveni piektā daļa skolēnu (obligātās iz
glītības vecumā) mācās citas pašvaldības 
izglītības iestādēs. 

Nevienmērīgs izglītojamo sadalījums izglītī
bas iestādēs – atsevišķas izglītības iestādes 
ir pārpildītas, daļai izglītojamo jāmācās 
attālināti vai nepiemērotās telpās, savukārt 
atsevišķas izglītības iestādes nav piepildītas. 

Nepietiekami nodrošināta individuāla un 
iekļaujoša izglītība izglītojamajiem ar mācī
šanās grūtībām. 

Atsevišķu pamatskolu un vidusskolu infra
struktūra ir sliktā tehniskā stāvoklī un nespēj 
nodrošināt daudzveidīgas mācību satura 
apguves formas. 

Vairākumam pašvaldības pirmsskolas izglītī
bas iestāžu infrastruktūra līdz 2029. gadam 
būs sliktā tehniskā stāvoklī.

Atsevišķās izglītības iestādēs nav nodrošinā
ta iespēja iegūt izglītību izglītojamajiem ar 
kustību traucējumiem. 

Atsevišķās izglītības iestādēs ir izglītojama
jiem nedroša piekļuve skolas teritorijai (sa
tiksme, ietves, veloceliņi). 

Nepietiekams pašvaldības finansētu, līdzfi
nansētu bērnu nometņu piedāvājums dažā
dām vecuma grupām.

Piedalīties pedagogu profesionālās kvalifi
kācijas pilnveides programmās. 

Atbalstīt jūrmalniekus, kas studē pedagoģiju.

Informācijas apmaiņai izglītības procesā ie
saistīt dažādu jomu profesionāļus.

Piesaistīt citu valstu pedagogus attālinātajam 
mācību procesam, veicinot zināšanu pārnesi. 

Sadarboties ar augstskolām, veidojot stu
dentiem prakses bāzes vietas.

Izmantot augstskolu zinātnisko centru un la
boratoriju iespējas, pieaicinot mācībspēkus 
uz nodarbībām. 

Palielināt vietu skaitu izglītības iestādēs pirms
skolas izglītības pakalpojuma saņemšanai. 

Iesaistīt vecākus bērnu izglītošanas procesā, 
veicinot izglītības kvalitātes paaugstināšanu.

Daudzfunkcionālā dabas tūrisma centra Ķe
meros piedāvājuma izglītības iestādēm piln
veide, izglītojošu programmu par kūrortpilsē
tas vidi, procesiem dabā un dabas vērtībām 
ieviešana kā obligātās dabaszinību mācību 
programmas papildinājums.

Veicināt vides izglītības attīstību izglītības ies
tādēs, tostarp veicināt izglītības iestāžu pie
vienošanos ekoskolu tīklam.

Piesaistīt izglītojamos un studentus no citām 
pašvaldībām. Veidot piedāvājumu: izglītības 
iespējas, dzīvošana, aktīvā atpūta, neformā
lā izglītība utt.

Veicināt programmēšanas, robotikas, tehno
loģiju, informācijas tehnoloģiju prasmju ap
guvi visos izglītības līmeņos.

Paplašināt sadarbību ar “Junior Achievement 
Latvia”, veidot sadarbību starp izglītojama
jiem un uzņēmējiem.

Iekļaut mazākumtautības un minoritātes izglī
tības vidē.

Izmantot digitālo mācību materiālu krātuves 
un to sniegtās iespējas.

Panākt, ka Jūrmalas izglītības iestādes ir va
došās skolu reitingos.

Apgūt izglītības programmas tūrisma, vies
mīlības, veselības veicināšanas un medicīnas 
iekārtu inženieru specialitātēs Jūrmalā. 

Dalība aktivitātēs un projektos talantīgo bēr
nu attīstībai.

Veicināt bērnu un jauniešu fizisko aktivitāšu 
un veselīga dzīvesveida paradumus.

Bērnu un jauniešu sportiskās izaugsmes no
drošināšanai piesaistīt augsti kvalificētus tre
nerus un pilnveidot vispārizglītojošo skolu 
sporta infrastruktūru.

Attīstīt skolu teritorijas drošai brīvā laika pa
vadīšanai ārpus mācību stundām. 

Veicināt sadarbību ar NVO, nodrošinot ne
formālās izglītības iespējas un ārpusskolas 
aktivitātes.

Attīstīt profesionālās ievirzes izcilības cen
tru Dubultu Kultūras kvartālā ar mērķi veidot 
konkurētspējīgus kultūras un radošās industri
jas darbiniekus strauji mainīgajā ekonomis
kajā vidē.

Piedāvāt konsultācijas jauniešiem par mentā
lo veselību.

Piedalīties pasākumos, veicinot izglītības ies
tādes atpazīstamību.

Informēt sabiedrību par izglītības jomas sa
sniegumiem un labās prakses piemēriem Jūr
malā.

IZAICINĀJUMI IESPĒJAS
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Vidēja termiņa 
prioritāte (I)

Rādītājs 

Konkurētspējīga, 
pieejama 
un iekļaujoša 
izglītība

Izglītojamo atgriezeniskā saite 
un vērtējums par mācību kvalitāti 
un labizjūtu

Apmierinātība ar izglītības kvalitāti 
Jūrmalas skolās

Apmierināts pieprasījums pēc vietām 
pirmsskolas izglītības iestādēs

Jauno pedagogu (vecumā līdz 
29 gadiem) īpatsvars vispārizglīto
jošajās skolās

Jūrmalā deklarēto bērnu un 
jauniešu, kas mācās ārpus Jūrmalas 
valstspilsētas teritorijas, īpatsvars

Izglītojamo skaits profesionālās 
ievirzes un interešu izglītībā attiecībā 
pret izglītojamo skaitu vispārējās 
izglītības iestādēs

Absolventu skaits profesionālās 
ievirzes sporta, mūzikas un mākslas 
izglītības programmās attiecībā 
pret attiecīgā izglītības programmā 
uzņemto skaitu

Mūžizglītības programmu dalībnieku 
skaita izmaiņas

Skolēni līdz 15 gadu vecumam 
ar zemiem mācību rezultātiem

Izglītības iestādes visu CE (latviešu 
valodā, matemātikā, angļu valodā) 
vidējais vērtējums virs valsts vidējā 
vērtējuma attiecīgajos CE

Rīcības virziens  Saistība 
ar Rīcības 
virzieniem 

(I1) Augsti kvalificēti, 
kompetenti un uz izcilību 
orientēti pedagogi

(I2) Izglītības satura un procesa 
attīstība

(I3) Augstu sasniegumu 
veicināšana profesionālās 
ievirzes izglītībā

(I4) Interešu izglītības, 
mūžizglītības un brīvā laika 
iespēju integrācija 
(t.sk. darbs ar jaunatni)

I1, I2

I1, I2, I3, I4

I2

I1

I1, I2

I3, I4

I3

I4

I1, I2

I1, I2

I 1.1. Nodrošināt intelektuālo kapacitāti 
izglītības iestādēs, veicinot zināšanu 
apmaiņu

I 2.1. Uzlabot izglītības pakalpojumu 
kvalitāti un efektivitāti

I 2.2. Nodrošināt vispusīgu iekļaujošās 
izglītības piedāvājumu atbilstoši izglītoja
mo vajadzībām

I 2.3. Pilnveidot izglītības iestāžu mācību 
vidi un resursus mūsdienīga un kvalitatīva 
izglītības piedāvājuma nodrošināšanai

I 2.4. Rast risinājumus atbalsta 
nodrošināšanai ikviena izaugsmei

I 2.6. Nodrošināt sabiedrības līdzdalību 
un atbalstu izglītības procesā

I 3.1. Pilnveidot jauno talantu attīstībai 
Jūrmalas sporta skolu un sporta klubu 
atbilstošu vidi

I 4.1. Attīstīt mūsdienīgu interešu izglītī
bu, neformālo izglītību, t.sk. brīvā laika 
pavadīšanu

I 3.2. Pilnveidot jauno talantu attīstībai 
atbilstošu mācību vidi mūzikā

I 3.3. Pilnveidot jauno talantu attīstībai 
atbilstošu mācību vidi mākslā

I 4.2. Kvalitatīva un ilgtspējīga darba 
ar jaunatni attīstība

I 4.3. Profesionālās, augstākās un mūž
izglītības pakalpojumu saņemšanas 
iespējas attīstība

I 2.5. Attīstīt uzņēmējspējas jauniešiem

I 1.2. Pilnveidot pedagogu motivēšanas 
sistēmu

Tiks noteikts 
2022. gadā

50,1% 
(2021)

89,8% 
(2021)

9,3%
(2021)

18,86%
(2021)

70%
(2021)

Tiks noteikts 
2022. gadā

Tiks noteikts 
2023. gadā

Tiks noteikts 
2022. gadā

1 no 6
(2021)

>90%

75%

100%

30%

10%

+15%

+10%

+15%

15%

Visas

JVA Izglītības pārvalde

Sabiedrības aptauja

JVA Izglītības pārvalde

JVA Izglītības pārvalde

JVA Izglītības pārvalde

JVA Izglītības pārvalde

IZM, KM, LNKC, 
Jūrmalas Mūzikas skola, 
Jūrmalas Mākslas skola

JVA Izglītības pārvalde, 
Jūrmalas Labklājības 
pārvalde

JVA Izglītības pārvalde

JVA Izglītības pārvalde

Uzdevumi Bāzes 
vērtība 

Mērķa 
vērtība
(2029) 

Datu avots, 
piezīmes 
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Kultūra un kultūras mantojums ir nozīmīgs re
surss gan Jūrmalas tēla un identitātes veido
šanā, gan tūrisma nozares, it īpaši kultūras un 
radošā tūrisma, attīstībā. Kultūras aktivitāšu 
daudzveidības attīstība, kultūras mantojuma 
saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana jaunu 
kultūras pakalpojumu un produktu veidošanā ir 
svarīgs priekšnoteikums kvalitatīvas dzīves un 
darba telpas attīstībai Jūrmalas iedzīvotājiem. 
Kultūra sekmē pilsētas konkurētspēju un ekono
misko izaugsmi.

AP2029 Laikmetīga kultūra ir atvērta, iesaisto
ša, inovatīva, tiek novērtēts kultūras mantojums 
kā identitātes veidotājs un inovāciju resurss.

2029.  gadā Jūrmalā ir attīstīts daudzveidīgs, 
izcils, iekļaujošs un dažādām mērķauditorijām 

domāts kultūras piedāvājums. Sabiedrība aktīvi 
līdzdarbojas kultūras dzīves pilnveidošanā. Ir 
attīstīti jauni un inovatīvi kultūras piedāvājumi 
digitālā vidē.

Jūrmala ir izveidojusies par vadošo vasaras 
kultūras galamērķi Baltijas jūras reģionā ar 
augstvērtīgu mākslas un mūzikas festivālu klās
tu. Jūrmalā ir attīstīts daudzveidīgs, izcils un 
starptautiski atpazīstams kultūras piedāvājums 
visa gada garumā, mazinot kūrortpilsētai rak
sturīgo sezonalitāti.

Ir izveidota laikmetīga, atvērta un iekļaujoša 
pilsētas publiskā telpa, kur harmoniski sadzīvo 
saglabāts un restaurēts kultūras mantojums un 
laikmetīgā arhitektūra. Saglabāts un attīstīts kul
tūras materiālais un nemateriālais mantojums.

Nodrošināt laikmetīgu un daudzveidīgu kultūras pieejamību ikvienam. Veicināt indivīda 
radošuma attīstību mūžizglītības kontekstā. Sekmēt sabiedrības aktīvu līdzdalību Jūrmalas 
kultūras procesos, veidojot atvērtu, iekļaujošu un atbildīgu sabiedrību. Veidot iedzīvotāju 
piederības sajūtu savai pilsētai. Turpināt attīstīt jaunām idejām atvērtu, inovatīvu un 
radošu kultūras sektoru. Attīstīt kultūras izcilību un starptautisko atpazīstamību, saglabāt 
kultūras mantojumu un radīt jaunus kultūras sasniegumus, nodrošinot tā pārmantojamību 
nākamajām paaudzēm, sekmējot Jūrmalas tēla veidošanu, atpazīstamību, konkurētspēju 
un ekonomisko izaugsmi.

Kultūras mantojums, jaunradītās kultūras vērtības, kā arī ilgtspējīgas dabas, kultūras un 
cilvēka savstarpēja mijiedarbība veido pilsētas unikālo gaisotni – Jūrmala ir pilsēta, kur 
dzīvot, strādāt un atgriezties.

MĒRĶIS
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TENDENCES
Sabiedrībai novecojot un pieaugot ekultūras pakalpojumu apjomam, tostarp mai
noties bērnu un jauniešu paradumiem, pieaug nepieciešamība pēc kultūras pa
sākumu segmentācijas dažādām mērķauditorijām un jaunu mērķauditoriju 
piesaistes, neaizmirstot arī cilvēkus ar īpašām vajadzībām.

Pēdējos gados attīstās iedzīvotāju iniciatīvas, organizējot lokālus pasākumus ap
kaimēs, un pieaug pieprasījums pēc aktīvas līdzdalības iespējām kultūras pa
sākumos un kultūras aktivitāšu pieejamības samērā tuvu iedzīvotāju dzīves 
vietai (apkaimēs). 

Pieaug starptautisku un izcilu kultūras pasākumu un kultūras mantojuma nozī
me pilsētas tēla un konkurētspējas veidošanā. 

Kultūras iestādes, pielāgojoties aktuālajai situācijai un nodrošinot kultūras pakalpo
jumu pieejamības nepārtrauktību, sekmē jauno tehnoloģiju lomas pieaugumu 
kultūras pasākumu daudzveidošanā un pieejamībā.

Jūrmalas ģeogrāfiskais novietojums, kā arī kūrortpilsētai raksturīgā sezonalitāte no
saka kultūras infrastruktūras attīstību un apjomus – neliela, bet samērā plaša kultūras 
infrastruktūras tīkla nepieciešamību pilsētā, kas audzē pieprasījumu pēc sakārtotas 
un mūsdienu prasībām atbilstošas kultūras infrastruktūras.
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Pilsētas ģeogrāfiskais izvietojums, kas rada 
problēmas vienmērīga kultūras institūciju 
pārklājuma attīstībai un kultūras pakalpoju
mu pieejamībai.

Spēcīga konkurence kultūras jomā un ap
meklētāju piesaistē starp Latvijas pilsētām, 
kā arī Rīgas tuvums.

Neattīstot augstvērtīgu kultūras saturu terito
rijās un infrastruktūrā, kurās ir veiktas nozīmī
gas investīcijas, tām būs īslaicīgs pienesums.

Nav izteikta pilsētas identitāte.

Nepietiekams iesaistošs kultūras piedāvā
jums ģimenēm, it īpaši pusaudžiem un jau
niešiem.

Attīstīties par vadošo kultūras galamērķi Bal
tijas jūras reģionā.

Ar kultūras institūciju atbalstu attīstīt radošās 
teritorijas un veidot kvalitatīvus kultūrtūrisma 
produktus un maršrutus visā Jūrmalas terito
rijā.

Veidot inovatīvus un dažādām mērķaudito
rijām (it īpaši jauniešiem) domātus pasāku
mus, piesaistot Rīgas un apkārtnes apdzīvo
to vietu kultūras pasākumu apmeklētājus.

Izmantojot pilsētas kultūras infrastruktūru, at
tīstīt kvalitatīvu pasākumu piedāvājumu kul
tūrtūristiem vasaras mēnešos.

Sekmējot apkaimju radošās aktivitātes, attīs
tīt jaunas pasākumu vietas Jūrmalā.

Rīgas tuvums un labs sabiedriskais trans
ports dod iespēju kultūras pasākumiem pie
saistīt jaunus apmeklētājus, to skaitā ārvalstu 
tūristus.

Attīstīt starptautisko sadarbību kultūras jomā.

Attīstīt starppaaudžu sadarbības pasāku
mus.

IZAICINĀJUMI IESPĒJAS
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Vidēja termiņa 
prioritāte (L)

Rādītājs 

Laikmetīga 
kultūra Iedzīvotāju apmierinātība 

ar kultūras dzīvi Jūrmalā

Atjaunotas vēsturiskās apbūves 
skaits (gadā) 

Pilsētvides un mākslas projektu 
skaita pieaugums

Kultūras pasākumu kopskaits 
(gadā)

Dzintaru koncertzāles pasākumu 
skaits (gadā)

Jūrmalas muzeja un tā filiāļu 
eksponēto krājuma vienību skaits

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
bibliotēku aktīvo lietotāju kopskaits

Kopējais amatiermākslas kolektīvu 
skaits Jūrmalas Kultūras centrā 
(t.sk. struktūrvienībās)

Kopējais amatiermākslas kolektīvu 
dalībnieku skaits Jūrmalas Kultūras 
centrā (t.sk. struktūrvienībās)

Kultūras pasākumu apmeklējuma 
kopskaits (gadā)

Kultūras pasākumu virtuālā 
apmeklējuma kopskaits (gadā)

Bērnu un jauniešu mērķauditorijai 
veidoto pasākumu (t.sk. “Latvijas 
Skolas soma”) kopskaits (gadā)

Rīcības virziens  Saistība 
ar Rīcības 
virzieniem 

(L1) Kultūras pieejamība 
un sabiedrības līdzdalība

(L2) Izcilība un starptautiskā 
konkurētspēja

(L3) Vēsturiskais mantojums 
un laikmetīga kultūrvide 
kā pilsētas identitāte

L1, L2, L3

L3

L3

L1, L2

L2

L3

L1

L1

L1

L1, L2

L1, L2

L1, L2

L 1.1. Nodrošināt daudzveidīgu 
un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu 
Jūrmalas apkaimēs un veicināt 
iedzīvotāju pašiniciatīvu, sekmējot 
kopienu izglītošanu

L 1.2. Attīstīt kvalitatīvus un inovatīvus 
bibliotēku pakalpojumus 

L 2.1. Nostiprināt Jūrmalu kā kultūras 
un mākslas pilsētu, sekmējot 
konkurētspēju un starptautisku 
atpazīstamību

L 3.1. Vēsturiskās apbūves izsvērta 
saglabāšana un ilgtspējīgas laikmetīgās 
arhitektūras attīstība kā nākotnes kultūras 
mantojuma daļa

L 3.2. Mantojuma, tajā skaitā nemateriālā 
kultūras mantojuma, saglabāšana, 
attīstīšana un mūsdienīga interpretācija

L 3.3. Mērķtiecīgi attīstīt mākslu pilsētvidē, 
veidojot pilsētas un apkaimju identitāti, 
veicinot sabiedrības piederības sajūtu

L 2.2. Attīstīt mūsdienu kultūras aktivitātēs 
un kultūras mantojumā balstītu tūrisma 
piedāvājumu, kultūras un radošās 
industrijas produktus

L 1.3. Nodrošināt jūrmalnieku līdzdalības 
un radošuma iespēju attīstību 

76% 
(2020)

35 
(2021)

Tiks noteikts 
2022. gadā

413 
(2020)

64 
(2020)

74 013 
(2020)

9848 
(2020)

28 
(2020)

827 
(2020)

Tiks noteikts 
2022. gadā

Tiks noteikts 
2023. gadā

Tiks noteikts 
2023. gadā

90%

35

Katru gadu
+10%

800

158

87 513

12 000

28

827

373 000

+5%

+5%

Sabiedrības aptauja

Kultūrtelpas un vides 
dizaina centrs

JVA Kultūras nodaļa

JVA Kultūras nodaļa

SIA “Dzintaru 
koncertzāle”

LDKK

LDKK

LDKK

LDKK

JVA Kultūras nodaļa

JVA Kultūras nodaļa

JVA Kultūras nodaļa

Uzdevumi Bāzes 
vērtība 

Mērķa 
vērtība
(2029) 

Datu avots, 
piezīmes 
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Laikā, kad cilvēki jūtas nedroši par savu nākotni 
un notiekošo tagadnē, ir būtiski, ka pašvaldība 
no savas puses dara visu iespējamo, lai liktu ie
dzīvotājiem justies droši savā pilsētā.

Lai nodrošinātu kvalitatīvus dzīves apstākļus, ir 
jāuzlabo drošība Jūrmalā, pilnveidojot sistēmu 
kopumā – attīstot gan drošībsargu bāzēšanās 
vietas, gan to tehnisko nodrošinājumu. Sekmējot 
sabiedrisko drošību un drošību uz ūdens. Digi
talizējot drošības kontroles un apziņošanas sis
tēmas, tiks saīsināts palīdzības sniegšanas laiks.

Ne mazāk svarīga par fizisko drošību ir arī ga
rīgā un fiziskā labsajūta, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai 
ikvienam jūrmalniekam būtu pieejama vai viegli 
sasniedzama plaša spektra veselības aprūpe, 
ko sniedz augsti kvalificēti speciālisti.

Covid19 ierobežojumu un to izraisīto seku dēļ 
daudzi iedzīvotāji cieš no psihoemocionāla sa
sprindzinājuma – to bez izņēmuma lielākā vai 
mazākā mērā piedzīvo visi Latvijas iedzīvotāji. 
Ir svarīgi, lai ikviens zinātu, ka var vērsties pēc 
palīdzības nepieciešamības gadījumā.

Dažādu vecumu iedzīvotāji aizvien vairāk aiz
domājas par savu fizisko labsajūtu un labprāt 
sporto gan individuāli, gan grupās. Nodrošinot 
apkaimēs brīvpieejas sporta laukumus, atbalstot 
ar sporta inventāra izmantošanas apmācībām, 

paplašinot sportošanas iespējas visa gada ga
rumā, iedzīvotāju kopējais veselības stāvoklis 
uzlabosies, un tas veicinās veselīga dzīvesveida 
popularitāti Jūrmalā.

Pašvaldība piedāvā dažādu veidu atbalsta 
pakalpojumus ikvienai sociālajai grupai. Ir pie
ejams plašs pakalpojumu klāsts, lai ikviens va
rētu integrēties un justies piederīgs savai pilsētai. 
Strādājot kopā ar NVO sektoru, informētības 
līmenis palielināsies un pakalpojumu klāsts pa
plašināsies.

Jūrmalas specifikas dēļ daudzi iedzīvotāji nav 
spējīgi nodrošināt sevi ar mājokli un ir spiesti 
pamest pilsētu, tādējādi veidojot jaunu ģimeņu 
aizplūšanu no valstspilsētas. Uzlabojot mājokļu 
pieejamību, būtu iespējams samazināt cilvēku 
aizplūšanu un piesaistīt jaunus, tik ļoti nepiecie
šamos speciālistus – ārstus, pedagogus.

Jauniešu loma Jūrmalas attīstībā ir ļoti nozīmīga. 
Ir svarīgi, lai jaunieši iesaistītos valstspilsētas iz
augsmē, ierosinot savas idejas, īstenojot tās un 
tādā veidā palielinot piederības sajūtu Jūrmalai. 
Dodot iespēju jauniem cilvēkiem īstenot savas ie
ceres, Jūrmala radīs labu augsni jaunu profesiju 
ienākšanai pilsētā, procesu digitalizācijai, kā arī 
mainīs kopējo uztveri par lietām un procesiem 
Jūrmalā.

Veicināt drošas, iekļaujošas un sakārtotas vides attīstību Jūrmalā, lai pilsētas iedzīvotāji 
justos piederīgi un nozīmīgi. Veidot Jūrmalu par ģimenēm draudzīgu pilsētu, sekmēt 
mājokļu pieejamību, atbalsta mehānismus un drošu dzīves telpu, kā arī plašu pašvaldības 
pakalpojumu klāstu. Veicināt veselīga dzīvesveida aktualitāti un nozīmīgumu iedzīvotāju 
ikdienā, radīt tam atbilstošus pakalpojumus un pieejamu infrastruktūru, kā arī sekmēt 
tās aktīvu izmantošanu. Vienlaicīgi, attīstot veselības aprūpes pieejamību visā pilsētas 
teritorijā, sekmēt iedzīvotāju veselības līmeņa celšanos. Ar integrēšanās pasākumiem 
radīt iespēju dažādām iedzīvotāju mērķa grupām piedalīties Jūrmalas sabiedriskajā 
dzīvē, uzsverot un aktualizējot jauniešu iesaisti, jo viņi būs valstspilsētas tēla nesēji un 
nākotnes pakalpojumu izmantotāji un sniedzēji, kā arī nodrošināt nepieciešamo sociālo 
atbalstu vajadzības gadījumā ikvienam, kam ir radusies tāda nepieciešamība.

MĒRĶIS
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TENDENCES
Iedzīvotājiem ir nepieciešamība pēc pieejamiem, kvalitatīviem un daudz
veidīgiem ārstniecības pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti iespējami tuvāk 
dzīvesvietai.

Jebkura krīze atstāj ietekmi uz indivīda psihisko veselību, paspilgtinot nepie
ciešamību stiprināt nozares speciālistu atbalsta pieejamību par pašvaldības līdzek
ļiem. Psihoemocionālā stāvokļa nestabilitāte vērojama visu vecumu cilvēkiem.

Izglītojot iedzīvotājus par veselīga dzīvesveida paradumu veidošanos un to uztu
rēšanu ilgtermiņā, pieaug iedzīvotāju pieprasījums pēc veselību veicinošiem 
pakalpojumiem. Pašvaldības sniegtās iespējas izmanto arvien vairāk cilvēku ar 
mazkustīgu dzīvesveidu.

Pieaug pieprasījums pēc sakārtotas un brīvi pieejamas, t.sk. izglītības ies
tāžu, āra sporta infrastruktūras un mūsdienu prasībām atbilstošas gan maksas, 
gan bezmaksas sporta vides attīstības un pietiekamas informācijas par to.

Iedzīvotājiem ir pieejami daudzveidīgi sociālie pakalpojumi, kas tiek pilnvei
doti atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām. Ir svarīgi, lai ikviens sabiedrības loceklis va
rētu saņemt nepieciešamos pakalpojumus neatkarīgi no sociālās piederības.

Pieaug pieprasījums pēc iespējas iegādāties mājokli ģimenēm ar zemiem un vidē
jiem ienākumiem. Nekustamā īpašuma tirgus Jūrmalā un esošo daudzdzīvokļu namu 
stāvoklis neatbilst pieprasījumam. 

Latvija ir pirmajā vietā ES noslīkušo cilvēku skaita ziņā, kas, ņemot vērā Jūrmalas 
ģeogrāfisko novietojumu un pieejamību ūdenstilpēm, uzliek par pienākumu 
attīstīt glābšanas dienestu. Ik gadu palielinās ūdens transportlīdzekļu izmanto
šana ūdenstilpēs, kā arī, iestājoties siltam laikam, cilvēki labprāt izmanto iespēju 
doties peldēt. Arī ziemas sezonā ir svarīgi uzturēt drošību uz ūdens, jo ik gadu pa
lielinās zemledus makšķernieku skaits.

Drošības situācija atsevišķās apkaimēs gadiem ilgi ir zema, un sabiedrība 
pieprasa veikt pasākumus tās uzlabošanai. Pilsētas ģeogrāfiskais izvietojums un ap
kaimju daudzums norāda uz nepieciešamību rast viedu un centralizētu informācijas 
aprites sistēmu, kas sekmētu kopienu drošību un piederību pilsētai.

Iesaistot jauniešus valstspilsētas attīstības jautājumos, tiek stiprināta to pie
derības sajūta Jūrmalai. Ir ļoti būtiski saglabāt Jūrmalas jauniešos patriotismu un 
piederību savai pilsētai, lai viņiem būtu interese palikt un to attīstīt, līdzdarbojoties 
ar pašvaldību un sekmējot Jūrmalas izaugsmi.
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Motivēt esošos un piesaistīt jaunus darbinie
kus, lai uzturētu un uzlabotu drošības sistē
mu pilsētā, t.sk. drošību uz ūdens.

Veselības aprūpe nepieciešama visā Jūrma
las teritorijā.

Covid19 epidemioloģisko ierobežojumu 
ilgtermiņa sekas uz iedzīvotāju (t.sk. jaunie
šu) fizisko un mentālo veselību, tostarp pa
stiprināts motivācijas, mērķtiecības un inicia
tīvas trūkums.

Samazināt mazkustīgu dzīvesveidu iedzīvo
tājiem.

Motivēt bērnus un jauniešus sportot.

Jaunajām ģimenēm, speciālistiem, kā arī 
iedzīvotājiem ar zemiem vai vidējiem ienā
kumiem nav iespēju iegādāties mājokli Jūr
malā.

Vienlīdz droša vide iedzīvotājiem ikvienā 
Jūrmalas apkaimē.

Vāja izpratne par jaunatnes politiku un ne
formālo izglītību valstiskā līmenī. Nepiln
vērtīga likumdošana un nacionāla mēroga 
institūcijas, kas aizstāv jaunatnes darbinieku 
intereses, neesamība.

Finansējuma piesaiste mobilā jaunatnes 
darba attīstībai, piedaloties projektu kon
kursos.

Rīgas tuvuma ietekme uz jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas un citām jaunatnei aktuālām 
izvēlēm, tostarp deklarētās dzīvesvietas iz
vēli, uzsākot darba attiecības.

Jūrmalas teritoriālās specifikas dēļ apgrūti
nāta jauniešu fiziska un informatīva sasnieg
šana apkaimēs ārpus Kauguriem.

Sadarbībā ar valsts un pašvaldības iestā
dēm attīstīt pašvaldības policijas un glāb
šanas dienesta materiāltehnisko bāzi, kā arī 
bāzēšanās vietu pietiekamību un pieejamī
bu.

Piesaistīt jaunos speciālistus veselības jomā, 
lai paplašinātu piedāvājuma klāstu visā Jūr
malas teritorijā.

Attīstīt brīvpieejas sporta laukumus, lai ik
viens varētu nodarboties ar sportu savā ap
kaimē.

Organizēt daudzveidīgus sporta pasākumus 
pašvaldībā ar iespēju tajos piedalīties visai 
ģimenei, tādējādi gan uzlabojot iedzīvotāju 
veselību, gan arī saliedējot sabiedrību.

Nodrošināt dažādām iedzīvotāju grupām 
nepieciešamos pakalpojumus, tostarp psi
holoģisko atbalstu (t.sk. jauniešiem), lai ma
zinātu saslimstības riskus un uzlabotu iedzī
votāju mentālo veselību.

Risināt mājokļu pieejamības jautājumu – rast 
iespēju jaunu mājokļu būvniecībai, esošo at
jaunošanai, lai tos būtu iespējams iegādā
ties par pieejamu cenu vai saņemt ilgtermiņa 
īrei.

Papildu finansējuma piesaistes iespējas 
valsts un starptautiska mēroga projektu kon
kursiem jaunatnes jomā.

Rast iespējas jauniešu centriem sertificēties 
un būt jaunatnes jomas tīklošanās program
mās, piemēram, “Eurodesk”.

Efektīvs darbs Jauniešu mājas, JIC un jaunie
šu uzņēmējdarbības stiprināšanā pašvaldī
bā.

Veidot plašu informēšanas un neformālās 
izglītības sadarbības tīklu starp JIC un Jūr
malas valstspilsētas pašvaldības izglītības 
iestādēm, to pašpārvaldēm.

Jauniešu sasniegšana digitālā darba ar jau
natni formātā.

Starpinstitūciju sadarbības un definētas vie
notas atbalsta sistēmas trūkums specifiski 
darbā ar sociāliem riskiem pakļautiem jau
niešiem dažādos vecumposmos, it īpaši pre
ventīvajā darbā.

IZAICINĀJUMI IESPĒJAS
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Vidēja termiņa 
prioritāte (S)

Vidēja termiņa 
prioritāte (S)

Rādītājs 

Kvalitatīva dzīve 
ilgtspējīgai 
sabiedrībai

Kvalitatīva dzīve 
ilgtspējīgai 
sabiedrībai

Jūrmalā deklarēto iedzīvotāju skaits

Iedzīvotāju apmierinātība ar sporta 
infrastruktūru Jūrmalā, t.sk. tās 
pieejamību cilvēkiem ar pašām 
vajadzībām

Iedzīvotāju apmierinātība ar 
sabiedrisko kārtību un drošību 
Jūrmalā

Pilnībā apmierināts pieprasījums 
pēc sociālajiem pakalpojumiem

Slīkšanas gadījumu skaits 
Jūrmalas ūdenstilpēs

Pašvaldības brīvās iniciatīvas 
pabalstu saņēmēju skaits

Iedzīvotāju, kas iesaistās 
brīvprātīgajā darbā, skaits

Jūrmalas iedzīvotāju īpatsvars, 
kas vismaz 1–2 reizes nedēļā 
nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm

Iedzīvotāju vērtējums informācijas 
pieejamībai par atvieglojumiem 
un sociālajiem pakalpojumiem 
(rādītājs – Informācijas pietiek)

Rīcības virziens  Rīcības virziens 

Saistība 
ar Rīcības 
virzieniem 

(S1) Kvalitatīvs sociālais 
atbalsts

(S5) Iekļaujoša 
un saliedēta 
sabiedrība

(S6) Mājokļu 
politikas īstenošana

(S2) Kvalitatīvi veselības 
aprūpes pakalpojumi

(S3) Veselīga dzīvesveida 
sekmēšana

(S4) Drošas pilsētvides 
attīstīšana

S1, S2, S3, 
S4, S5, S6

S3

S4

S4

S1

S5

S3

S1

S 1.1. Nodrošināt pašvaldības sniegtā 
atbalsta atbilstību iedzīvotāju vajadzībām

S 5.1. Sekmēt sociāli mazāk aizsargāto 
iedzīvotāju grupu iekļaušanu sabiedrībā

S 1.2. Nodrošināt psihosociālā atbalsta 
sniegšanu iedzīvotājiem

S 5.2. Veicināt starpkultūru dialogu un 
sabiedrības daudzveidības pieņemšanu

S 6.1. Nodrošināt mājokļa pieejamību 
dažādām iedzīvotāju grupām

S 2.1. Nodrošināt ārstniecisko palīdzību 
iespējami tuvu dzīves vietai

S 3.1. Veselīga dzīvesveida 
popularizēšana

S 3.2. Veselīga un aktīva dzīvesveida 
veicināšana dažādām mērķa grupām

S 4.1. Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju 
drošības nodrošināšana

S 4.2. Profesionālas tiesībsargājošās 
iestādes attīstība

S 4.3. Glābšanas dienesta attīstība 
un darbības kvalitātes uzlabošana

S 4.4. Pašvaldības civilās aizsardzības 
preventīvo un glābšanas (t.sk. atbalsta) 
pasākumu nodrošināšana

S 3.3. Attīstīt daudzveidīgas sporta 
norises ģimenēm, tajā skaitā bērniem un 
jauniešiem, aktīva un veselīga dzīvesveida 
veicināšanai

S 3.4. Brīvi pieejamas un sakārtotas 
sporta infrastruktūras izveide un pilnveide 
apkaimēs un pludmalē, tajā skaitā 
sakārtota izglītības iestāžu āra sporta 
infrastruktūra

S 2.2. Veicināt ģimenes ārstu un citu 
ārstniecības speciālistu piesaisti Jūrmalai, 
izstrādājot pašvaldības atbalsta 
mehānismus

S 2.3. Attīstīt pašvaldības ārstniecības 
iestādes, kurām ir nozīme reģionālā, 
valsts un starptautiskā līmenī

S 1.3. Nodrošināt dažādu mērķa 
grupu vajadzībām atbilstošus sociālos 
pakalpojumus

S 5.3. Stiprināt nacionālo identitāti 
un piederības sajūtu, latviešu valodu 
un nacionālās vērtības

58 334 
(2021)

Tiks noteikts 
2022. gadā

75% 
(2020)

100% 
(2021)

5 
(2021)

Tiks noteikts 
2022. gadā

Tiks noteikts 
2022. gadā

Tiks noteikts 
2022. gadā

37,9% 
(2020)

65 000

+15%

80%

100%

0

+10

+10%

+15%

45%

PMLP

Sabiedriskā aptauja

Sabiedriskā aptauja

Jūrmalas Labklājības 
pārvalde

Jūrmalas pašvaldības 
policija

Jūrmalas Labklājības 
pārvalde

Sabiedriskā aptauja

Sabiedriskā aptauja

Sabiedriskā aptauja

Uzdevumi Uzdevumi

Bāzes 
vērtība 

Mērķa 
vērtība
(2029) 

Datu avots, 
piezīmes 
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Integrētas pilsētas transporta sistēmas izveide, 
kas balstīta videi draudzīgos risinājumos, pa
darot dzelzceļu par šīs sistēmas mugurkaulu, 
attīstot regulārus sabiedriskā transporta savie
nojumus starp stacijām un apkaimēm, kā arī 
ielu tīkla attīstība nodrošinās iedzīvotājiem ērtu 
un ātru pārvietošanos līdz izvēlētajam gala
mērķim – izglītības iestādei, pakalpojumu sa
ņemšanas vai darba vietai.

Pilnveidojot pilsētas veloinfrastruktūru un arī 
mikromobilitātes transporta pieejamību pilsētā, 
savienojot pludmales, kūrorta objektus, izglī
tības iestādes ar apkaimēm, stacijām un mik
romobilitātes punktiem, pilsētas iedzīvotājiem 
un viesiem palielināsies iespēja ikdienā biežāk 
atteikties no privātā autotransporta lietošanas.

Izvērtējot dzelzceļa staciju potenciālu atbilsto
ši to novietojumam un apkalpošanas areālam, 
tiks sekmēta to attīstība un pielāgošana iedzī
votāju vajadzībām.

Tranzīta samazinājums caur Jūrmalu un īpašā 
režīma zonas darbības nodrošināšana sekmēs 
satiksmes drošības pilnveidi un vides kvalitātes 
nepasliktināšanos un akcentēs ar iekšdedzes 
dzinēju aprīkotām automašīnām alternatīvu 
pārvietošanās līdzekļu izmantošanu Jūrmalā un 
iebraukšanai pilsētā.

“Droša pilsēta” paredz publiskās ārtelpas ap
gaismojuma nepārtrauktu, energoefektīvu un 
viedu pilnveidi.

Drošas, ērtas un ilgtspējīgas transporta sistēmas pilnveide, uzlabojot ceļu satiksmes 
drošību, palielinot energoefektīvi apgaismoto teritoriju platību, veicinot mikromobilitātes 
attīstību pilsētā, ieviešot viedās tehnoloģijas satiksmes plūsmas organizēšanai, kā arī 
attīstot multimodālu sabiedriskā transporta tīklu ar dzelzceļu kā tā mugurkaulu, samazinot 
emisijas transportā, uzlabojot gaisa un vides kvalitāti, tostarp nepalielinot trokšņa līmeni 
pilsētā.

MĒRĶIS



44 JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2023.–2029. GADAMĒRTA UN INTEGRĒTA MOBILITĀTE

TENDENCES
Ilgtspējīga privātā un sabiedriskā transporta infrastruktūra, kas veicina gai
sa un trokšņa piesārņojuma samazināšanos, reizē nodrošinot komfortablu un laika 
ziņā ātru pārvietošanos un ērti sasniedzamus galamērķus.

Alternatīvo transportlīdzekļu pieejamība pilsētas iedzīvotājiem un tās vie
siem ļaus samazināt auto satiksmes plūsmu Jūrmalā, tādējādi uzturot gaisa kvalitāti 
un samazinot ielu seguma nolietošanos.

Savstarpēji saistīta transporta sistēma (dzelzceļš, velo un autotransports, to
starp sabiedriskais, kā arī citi pārvietošanās līdzekļi) būs ērts veids, kā nokļūt gala
mērķī ātri un ērti bez privātā auto nepieciešamības.

Covid19 pandēmijas ietekmē pieaug privātā transporta lietojums, lai droši 
nokļūtu uz galamērķiem no Jūrmalas un pilsētas ietvaros.

Efektīvs, drošs, vieds un videi draudzīgs ārtelpas apgaismojums ir būtisks 
gan gājējiem, gan arī autobraucējiem diennakts tumšajā laikā.

1

2

3

4

5

2020
85%

2029

2020

46% 60%

14% 25%
2020

90%
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Pilsētas satiksmes infrastruktūras fiziska no
lietošanās.

Pilsētas teritorija ir izstiepta, iedzīvotāju iz
vietojums nevienmērīgs – satiksmes infra
struktūras attīstībai un uzturēšanai nepiecie
šams vairāk resursu.

Nav sakārtots veloceliņu tīkls – trūkst velo
infrastruktūras, vecie veloceliņi tiek izmantoti 
autotransportam, trūkst ērtu (velosipēdistiem 
draudzīgu) savienojumu ar visām pilsētas 
apkaimēm.

Liels velosipēdu zādzību skaits.

Trūkst apgaismojuma gan uz ielām apkai
mēs, gan uz regulējamām un neregulēja
mām gājēju pārejām.

Izveidojušies “melnie punkti” pilsētā.

Gaisu piesārņojošs transports un tranzīts 
caur pilsētu ārpus sezonas.

Veicināt elektroauto izmantošanu pilsētā.

Jaunu veloceliņu izveide.

Jaunu velonovietņu izveide.

Gājējiem paredzētās infrastruktūras attīstī
ba.

Mobilitātes un mikromobilitātes punktu iz
veide.

Vairāk informēt sabiedrību par jaunas infra
struktūras attīstību un izmantošanas iespē
jām.

Satiksmes mierināšana.

Attīstīt ielas, kur gājējiem ir priekšroka.

Stāvparku jeb Park & Ride (P&R) punktu iz
veide.

Paplašināt sabiedriskā transporta sistēmu.

Veicināt sabiedriskā transporta pieturvietu 
attīstību, izvietot informatīvus stendus par 
maršrutiem un apskates objektiem.

Iedzīvotāju pārvietošanās paradumu mai
ņas veicināšana, stiprinot sabiedriskā trans
porta, t.sk. vilciena, lomu.

IZAICINĀJUMI IESPĒJAS
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Vidēja termiņa 
prioritāte (Ē)

Rādītājs 

Ērta un integrēta 
mobilitāte Iedzīvotāju apmierinātība 

ar sabiedriskā transporta 
pakalpojumiem

Iedzīvotāju apmierinātība ar ielu, 
ietvju, laukumu uzturēšanu 
un remontdarbiem

Mikromobilitātes un P&R punktu 
skaits

Publiski pieejamu euzlādes punktu 
skaits

Velosatiksmes infrastruktūras 
pilnveide (km kopā)

Velobraucēju īpatsvars pilsētā

Pasažieru skaits sabiedriskajā 
transportā

Dzelzceļa pasažieru īpatsvars 
pasažieru pārvadājumos

Vieglo automašīnu skaits, kas gadā 
šķērso Jūrmalas robežu

Mazemisiju un bezemisiju 
transportlīdzekļu īpatsvars Jūrmalas 
valstspilsētas pašvaldības autoparkā

Ceļu satiksmes negadījumi 
ar cietušajiem (gada laikā)

Rīcības virziens  Saistība 
ar Rīcības 
virzieniem 

(Ē1) Kvalitatīva un droša 
satiksmes infrastruktūra

(Ē2) Multimodāls sabiedriskais 
transports kā pilsētas 
transporta sistēmas mugurkauls

Ē2

Ē2

Ē2

Ē3

Ē1, Ē2

Ē1, Ē2

Ē2

Ē2

Ē2

Ē2

Ē1

Ē 1.1. Droša, kvalitatīva un ilgtspējīga 
gājēju un veloceļu infrastruktūra

Ē 2.2. Atjaunotas sabiedriskā transporta 
pieturvietas

Ē 2.3. Pilsētas autobusu un pašvaldības 
autoparka atjaunošana

Ē 2.4. Veicināt publiski pieejamu 
elektrouzlādes staciju izveidi pilsētā

Ē 2.1. Kolektīvā transporta attīstība

Ē 1.2. Droša, kvalitatīva un ilgtspējīga 
gājēju un veloceļu infrastruktūras attīstība

Ē 1.3. Droša, vieda un efektīva ielu 
apgaismojuma sistēma

85,2% 
(2020)

~46% 
(2020)

0

5 
(2021)

14% 
(2020)

3 689 350 
(2019)

Tiks noteikts 
2023. gadā

Tiks noteikts 
2023. gadā

Tiks noteikts 
2022. gadā

82 
(2020)

90%

55%

10

10

20

25%

4 000 000

50%

20%

7%

41

Sabiedriskā aptauja

Sabiedriskā aptauja

JVA Attīstības pārvalde

JVA Attīstības pārvalde

JVA Attīstības pārvalde

Sabiedriskā aptauja

JVA TUAN

JVA TUAN

JVA Īpašumu pārvalde

JVA Administratīvi 
juridiskā pārvalde

CSDD

Uzdevumi Bāzes 
vērtība 

Mērķa 
vērtība

Datu avots, 
piezīmes 
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Tūrisma un ar to saistīto mārketinga aktivitāšu 
prioritārā mērķauditorija ir pilsētas iedzīvotāji, 
viesi no Latvijas un ārvalstīm, kā arī investori. 

Jūrmalai nepieciešams stiprināt jūrmalnieku un 
uzņēmēju lojalitāti pašvaldībai un veicināt in
vestoru piesaisti un to aktivitātes Jūrmalā – jauni 
projekti, kas noderīgi sabiedrībai, nepiecieša
mi pilsētas labklājības celšanai un attīstībai ilg
termiņā.

Plašais un daudzveidīgais atpūtas piedāvājums 
Jūrmalā padara uzturēšanos pilsētā tās vie
siem saistošu. Starptautiska mēroga pasākumi 
Jūrmalā notiek visu gadu, tie ir interesanti da
žādām auditorijām, tai skaitā viesiem no Rie
tumeiropas.

Jūrmalnieki un pilsētas viesi ļoti novērtē dabas 
sniegtās priekšrocības un labprāt pavada brī
vo laiku dabā. Jūrmalai raksturīgā lielā dabas 
daudzveidība sniedz iespēju gan pastaigām 
pludmalē, kas ir viena no populārākajām pa
staigu vietām Latvijā, gan pastaigām labie
kārtotās dabas takās. Lielupes ūdensmala ir 
piemērota vieta ūdens aktivitātēm un atpūtai 
labiekārtotajās peldvietās un piknika vietās. 
Arvien tiek veidotas jaunas vietas, lai tās būtu 
interesantas gan pilsētas iedzīvotājiem, gan 
viesiem, liekot uzsvaru uz ģimenēm draudzīgu 
un veselīgu atpūtu pie dabas.

Jomas iela ir centrālā un vecākā Jūrmalas iela, 
kā arī viena no pirmajām gājēju ielām Latvijā. 
Tā ir kūrortpilsētas vizītkarte – populāra un at
pazīstama tirdzniecības, izklaides un pastaigu 
vieta, kuras atmosfēra aicina pasēdēt kafejnī
cā, klausīties mūziku vaļējā terasē vai izbaudīt 
nesteidzīgu pastaigu pirms vai pēc saulrieta 
baudīšanas jūras krastā.

Jūrmala kļūst par nozīmīgu starptautiska līme
ņa darījumu tūrisma pasākumu rīkošanas vietu, 
palielinot pilsētas apmeklējumu visos gadalai
kos. Jūrmalas pievilcību palielina augsta pa
kalpojumu, to skaitā ēdināšanas pakalpojumu, 
kvalitāte un aizvien plašāks atpūtas pasākumu 
klāsts ārpus konferenču telpām. Starptautisko 
pasākumu norise un daudzveidīgais atpūtas 
piedāvājums bagātina vietējo iedzīvotāju ik
dienu un nodrošina darbavietas. 

Jūrmala ir starptautiski pazīstams moderns piekrastes kūrorts un populārākā kūrortpilsē
ta Baltijas jūras reģionā. Jūrmalas piedāvājums ir daudzveidīgs un pieejams visu gadu. 
Jūrmala starptautiski kļūst aizvien pazīstamāka kā vieta, kur tiek sniegti kvalitatīvi un 
efektīvi ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumi. Jūrmalā pieaug radošās industrijas 
uzņēmumu skaits, kas rada, attīsta, ražo, izmanto, izrāda, izplata, saglabā produktus, 
kam piemīt ekonomiska, kultūras un/vai izklaides vērtība. Jūrmala sekmē augstu sasnie
gumu sporta attīstību Jūrmalā un nacionāla un starptautiska mēroga sporta pasākumu 
norisi pilsētā.

MĒRĶIS
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TENDENCES
Uzņēmējdarbības vide Jūrmalā ir saistīta ar tūrisma nozari – mazumtirdznie
cība un vairumtirdzniecība, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi, spa, medi
cīnas, atpūtas un izklaides pakalpojumi. 

Būtiska Jūrmalas ekonomikas sastāvdaļa ir nekustamā īpašuma nozare un 
dažādu konsultāciju pakalpojumu sniegšana.

Vidējais viesu uzturēšanās ilgums pēdējā desmitgadē ir samazinājies, kas 
skaidrojams ar tendenci ceļot biežāk, bet ar mazāku uzturēšanās ilgumu konkrētā 
galamērķī.

Tūristu skaits Jūrmalā pēdējā desmitgadē ir palielinājies par 167%.

Jūrmalā sezonalitātes ietekme samazinās, un arvien biežāk kūrortpilsēta tiek 
izvēlēta par ceļošanas galamērķi arī rudenī un ziemā. Galvenokārt to ir veicināju
šas kvalitatīvās ārstniecības programmas rehabilitācijas centros un sanatorijās, spa 
piedāvājumi kūrortviesnīcās, kā arī konferenču rīkošanas iespējas Jūrmalas lielā
kajās viesnīcās.

Vislielākais tūristu skaits pēdējā desmitgadē ir bijis no Latvijas, Krievijas, 
Igaunijas, Lietuvas un Vācijas. Visas šīs valstis ir Jūrmalas tūrisma stratēģiski 
augsti prioritārie mērķtirgi.

Pieaug pieprasījums pēc uzņēmējdarbības veikšanai piemērotām telpām 
un infrastruktūras IT un radošo industriju pārstāvjiem (IT, mākslas, kultūras, atpūtas 
aktivitāšu u.c. jomās).

Pastāv liels potenciāls dažādu digitālo tūrisma un uzņēmējdarbības rīku 
attīstībai, piemēram, audiogids, tiešsaistes interaktīvās spēles, 3D tūres u.c.

1
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3

4

5

6

7

8

CEV

2019
257 659 420 000

2020
47% 60%

2020

49% 55%

2019 2017

milj. EUR
337 
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420 92

2020
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Jomas ielas infrastruktūras un pakalpojumu 
daudzveidības lēna attīstība.

Izteikta tūrisma sezonalitāte.

Nav sabiedriskā transporta savienojuma ar 
lidostu.

Nepietiekama un sliktas kvalitātes velotrans
porta un mikromobilitātes infrastruktūra.

Nepietiekams labiekārtojuma nodrošinā
jums atpūtai pie dabas (WC, informatīvās 
norādes u.c.). 

Vāji attīstīta digitālā infrastruktūra.

Nepietiekams iekštelpu atpūtas pakalpoju
mu piedāvājums.

 Inovatīvu produktu/pakalpojumu trūkums.

Starptautiski atpazīstamu tūrisma uzņēmumu 
neesamība.

Sezonalitātes ietekme uz pakalpojumu pie
ejamību. 

Sadarbības trūkums starp uzņēmējiem jaunu 
tūrisma produktu izveidei.

Trūkst kultūras un sporta vairākdienu pasāku
mu, kas veicinātu tūrisma nozares attīstību.

Ar sabiedrisko transportu grūti sasniedzami 
dabas objekti (Lielais Ķemeru tīrelis, Raga
kāpas dabas parks).

Nepietiekama vides pieejamība dabas ob
jektos.

Trūkst uzņēmējdarbības veikšanai piemērotu 
telpu.

Attīstīt Jomas ielu kā iepirkšanās un gardēžu 
centru, saglabājot tās kultūrvēsturiskās vēr
tības.

Uzturēt skaistu, drošu, zaļu un sakoptu vidi.

Attīstīt sabiedriskā transporta savienojumu 
ar lidostu.

Pilnveidot dabas tūrisma infrastruktūru (iz
veidot dabas taku marķējumus, atpūtas vie
tas, WC, apgaismojumu).

Attīstīt velotransporta un mikromobilitātes in
frastruktūru.

Pilnveidot pludmales infrastruktūru (dušas, 
WC, mantu skapīši).

Attīstīt digitālo infrastruktūru (interneta pie
ejamība, digitālie pilsētvides risinājumi).

Veidot atbilstošu mārketingu sasniedzama
jām mērķauditorijām, attīstīt digitālo mārke
tingu.

Veicināt un atbalstīt starptautiski atpazīsta
mu tūrisma uzņēmumu darbības uzsākšanu 
Jūrmalā.

Attīstīt kultūras un sporta pasākumu tūrismu 
un to norisei nepieciešamo infrastruktūru un 
pakalpojumus.

Izveidot un attīstīt telpas iekštelpu atpūtas 
pakalpojumu piedāvājuma pilnveidei.

Piesaistīt ārējo finansējumu jaunu, inovatīvu 
produktu un pakalpojumu izveidei un infra
struktūras attīstībai.

Attīstīt kvalitatīvu un daudzveidīgu atpūtas 
piedāvājumu rudens un ziemas sezonā.

Uzlabot tūrisma objektu vides pieejamību un 
sasniedzamību.

Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un 
tūrisma piedāvājuma veidošanu un attīstību.

Attīstīt uzņēmējdarbībai piemērotu infra
struktūru ārpus pilsētas centra, t.sk. Ķemeros, 
Kauguros u.c.

IZAICINĀJUMI IESPĒJAS
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Vidēja termiņa 
prioritāte (T)

Vidēja termiņa 
prioritāte (Ē)

Rādītājs 

Tūrisms kūrortpilsētas 
konkurētspējai

Tūrisms kūrortpilsētas 
konkurētspējai

Iedzīvotāju apmierinātība ar tūrisma 
attīstību Jūrmalā

Tūristu skaits

Sezonalitāte (nesezonas tūristu skaita 
īpatsvars gadā kopējā tūristu skaitā)

Viesu skaits kūrorta rehabilitācijas 
centros un kūrortviesnīcās

Vidējais uzturēšanās ilgums uz vienu 
viesi

Gultasvietu skaits

Konferenču un korporatīvo 
pasākumu dalībnieku skaits

Valstspilsētā reģistrēto uzņēmumu 
gada apgrozījums

Jaunu tūrisma produktu skaita 
pieaugums pret perioda sākumu

Ilgtspējīga tūrisma aktivitāšu skaita 
pieaugums pret perioda sākumu

Starptautiska un nacionāla mēroga 
sporta pasākumu norise Jūrmalā 
(gadā)

Rīcības virziens  Rīcības virziens 

Saistība 
ar Rīcības 
virzieniem 

(T1) Daudzveidīgs un kvalitatīvs 
tūrisma piedāvājums

(T3) Kūrortpilsētas starptautiskā 
konkurētspēja 

(T2) Uzņēmējdarbībai 
pievilcīga vide  

(T3) Kūrortpilsētas starptautiskā 
konkurētspēja 

T1, T2, T3

T1, T2, T3

T1, T2, T3

T1, T2, T3

T1, T2, T3

T1, T2, T3

T1, T2, T3

T1, T2, T3

T1, T2, T3

T1, T2, T3

T1, T2, T3

T 1.1. Jaunu dabas tūrisma objektu izveide 
un esošo dabas tūrisma objektu pilnveide 
un popularizēšana

T 3.7. Konferencēm nepieciešamās 
infrastruktūras attīstības veicināšana

T 3.8. Jūrmalas kā konferenču un 
tikšanās vietas popularizēšana, darījumu 
pasākumu norises veicināšana

T 3.10 Sekmēt nacionāla un starptautiska 
mēroga sporta pasākumu norisi

T 3.11. Nodrošināt sporta infrastruktūras 
pieejamību un atbilstību augstu sasnie
gumu sportam

T 3.9. Attīstīt sporta tūrismu pilsētā 

T 2.1. Izmitināšanas un ēdināšanas 
pakalpojumu un infrastruktūras attīstības 
veicināšana

T 3.1.Veselības tūrisma infrastruktūras 
un pakalpojumu attīstības veicināšana 
un popularizēšana

T 3.2. Kūrorta izglītības un kompetenču 
attīstības veicināšana

T 3.3. Sadarbības veicināšana kūrorta 
attīstībai

T 3.4. Datu ieguve par tūrisma 
pieprasījumu un starptautisko kontekstu

T 3.5. Ar Jūrmalas tūrisma nozari saistītu 
aptauju veikšana

T 3.6. Tūrisma informācijas pieejamības 
nodrošināšana, t.sk. sistēmas ieviešana 
un saistošu informācijas pasniegšanas 
objektu izveide

T 2.2. Pašvaldības uzņēmējdarbības 
atbalsta politikas plānošana un attīstība

T 2.3. Vietējās uzņēmējdarbības atbalsta 
infrastruktūras attīstība

T 2.4. Uzņēmumu izveides, darbības 
un sadarbības attīstība

T 2.5. Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju, t.sk. 
izglītojamo, intereses veicināšana par 
uzņēmējdarbību un nodarbinātību

T 1.2. Vissezonas aktīvā tūrisma 
pieejamības sekmēšana

T 1.3. Kultūras tūrisma objektu 
un produktu attīstība

T 1.4. Citu tūrisma pakalpojumu attīstība

49% 
(2020)

257 659 
(2019)

47% 
(2020)

17 661 
(2020)

2,6 
(2020)

3387 
(2020)

36 390 
(2020)

337 
milj. EUR

Tiks noteikts 
2023. gadā

Tiks noteikts 
2023. gadā

35 (2020)
92 (2017)

55%

420 000

60%

30 000

5

4900

50 000

420 
milj. EUR

30

10

120

JVA TUAN, 
sabiedriskā aptauja

CSP

CSP

CSP

JVA TUAN

CSP

JVA TUAN

CSP

JVA TUAN, Jūrmalas 
uzņēmēju sniegtie dati 
(jauns rādītājs)

JVA TUAN, Jūrmalas 
uzņēmēju sniegtie dati 
(jauns rādītājs)

Jūrmalas Sporta servisa 
centrs

Uzdevumi Uzdevumi

Bāzes 
vērtība 

Mērķa 
vērtība

Datu avots, 
piezīmes 
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Atvērta, vieda un caurspīdīga pārvaldības sis
tēma, kas ir vērsta uz iedzīvotāju dzīves kvalitā
tes uzlabošanu, kopējā apmierinātības līmeņa 
celšanu, ļauj iedzīvotājiem justies nozīmīgiem 
un saprastiem. 

Saprotamā valodā sniegta nepieciešamā infor
mācija, mazāks birokrātiskais slogs dokumentu 
noformēšanā un jautājumu risināšanā, opera
tīvi sniegti pakalpojumi un atbalsts vajadzības 
gadījumā ir tas, kas primāri nepieciešams jūr
malniekiem. Lai to sasniegtu, vajadzīgi motivē
ti un kompetenti pašvaldības darbinieki, kuru 
uzdevums ir strādāt pašvaldības izvirzīto mērķu 
sasniegšanai, kur nozīmīga loma ir savstarpējai 
komunikācijai un atbalstam.

Nodrošinot pakalpojumu saņemšanas iespējas 
attālināti, paātrināsies atbilžu saņemšanas pro
cess, kas padarīs tos pieejamākus. Arī valsts
pilsētas uzņēmējiem ir svarīga komunikācija 
ar pašvaldību, tāpēc maksimāla pakalpojumu 
sniegšana elektroniskā vidē uzlabos sniegto 
pakalpojumu ātrumu un sasniedzamību. Vie
nota platforma saziņai ar pašvaldību atrisinās 
jautājumu par iedzīvotāju neizpratni, kur vēr

sties nepieciešamības gadījumā. Redzot kādu 
nepilnību, ikviens varēs ērti un ātri iesniegt savu 
ziņojumu, kas tālāk tiks novirzīts attiecīgajai 
iestādei uzdevuma risināšanai.

Lai Jūrmalas domes pieņemtie lēmumi, paš
valdības realizētie projekti un pasākumi būtu 
objektīvi, ir svarīgi iesaistīt iedzīvotājus no da
žādām mērķa grupām teritorijas attīstības plā
nošanas procesā, veicināt līdzdalību pilsētas 
attīstības procesos. Tāpēc papildus jau norma
tīvajos aktos noteiktajām pašvaldības rīcībām 
sabiedrības iesaistei tiks sniegta daudzpusīga 
iespēja iedzīvotājiem iesaistīties un līdzdarbo
ties pilsētas attīstības plānošanā un ieviešanas 
procesā, tādējādi tiešā veidā iesaistoties dzīves 
kvalitātes celšanā. 

Ļoti svarīga un neatņemama labas pārvaldības 
sastāvdaļa ir sadarbība nacionālā un starptau
tiskā līmenī, kas ļaus identificēt labās prakses 
piemērus, pielietot jau esošus mehānismus un 
adaptēt tos Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
mērķu sasniegšanai un sniegs iespēju īsākā lai
ka periodā sasniegt nospraustos mērķus. 

Sekmēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba caurspīdīgumu, uz iedzīvotājiem 
vērstā darba efektivitāti, ko nodrošina motivēti un uz jūrmalnieku vajadzībām orientēti 
darbinieki. Samazināt birokrātisko slogu dokumentu aprites sistēmā, maksimāli sniedzot 
pakalpojumus evidē. Pozicionēt un attīstīt Jūrmalu par jūrmalniekiem draudzīgu un mo
bilu pilsētu, uzlabojot dzīves kvalitāti kopumā, līdzdarbojoties ar sabiedrību un iesaistot 
to pieņemamo lēmumu apspriedē. Sekmēt sadarbību ar Latvijas pašvaldībām un institūci
jām, kā arī starptautisko sadarbību kā attīstības un pilnveides rādītāju.

MĒRĶIS
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TENDENCES
Pašvaldība ir ērts un mūsdienīgs pakalpojumu sniedzējs. Pakalpojumiem ir 
jābūt viegli saprotamiem, ātri saņemamiem un maksimāli pieejamiem evidē. 

Pastāv labvēlīgs klimats un augsne vieglai un ērtai epakalpojumu izveidei 
un pieejamībai. Šobrīd, kad Covid19 pandēmijas dēļ cilvēki ir spiesti pāriet uz 
attālinātajiem pakalpojumiem, ir labvēlīgs laiks arī pašvaldībai kļūt mūsdienīgai un 
gatavai adaptēties digitālajai realitātei. 

Ir pieejami daudzveidīgi komunikācijas kanāli sabiedrības informēšanai. 
Informācijas tehnoloģiju laikā cilvēki vēl aizvien nav informēti par pašvaldībā no
tiekošo. Svarīgu jautājumu risināšanā un informācijas sniegšanā ir jābūt iesaistītiem 
visiem informācijas kanāliem, lai tā sasniegtu visas mērķa grupas.

Ikdienā saņemtās informācijas apjoms tās jēgpilnai uztverei ir pārlieku sa
režģīts un apjomīgs. Informācijai, kas tiek sniegta sabiedrības informēšanai un 
dažādu jautājumu aktualizēšanai, ir jābūt vienkārši uztveramai un lakoniskai. Tas 
pats attiecas arī uz dažādu dokumentu noformēšanas principiem – jāsamazina to 
sarežģītības un birokrātijas pakāpe.

Aktīvas apkaimes sekmē sabiedrības līdzdalību un informētību. Pēdējā 
laikā ir novērots, ka, apvienojoties iedzīvotāju grupām ar līdzīgām vajadzībām, 
plānotais rezultāts tiek sasniegts ātrāk un efektīvāk. Tieši tāpēc arī pašvaldībai ir 
jāatbalsta šādas iniciatīvas un jāļauj iedzīvotājiem iesaistīties Jūrmalas attīstībā.

Apzināt Latvijas un ārvalstu veiksmīgās prakses un pieredzi. Izmantojot jau 
pārbaudītus vadības, attīstības, projektu īstenošanas modeļus, nospraustie mērķi 
tiks sasniegti īsākā izpildes laikā un būs kvalitatīvāki.
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Iedzīvotājiem nepieciešamā informācija 
pašvaldības tīmekļa vietnē ir grūti atroda
ma, līdz ar to viņu problēmjautājumu risinā
šana ir laikietilpīga.

Pašvaldības darbinieku kompetences, mo
tivācijas un iesaistes trūkums – iemesls lēni 
notiekošajiem procesiem pašvaldībā.

IKT kapacitātes trūkums neļauj vienlaikus 
veidot dažādu epakalpojumu ieviešanu.

Pašvaldībā dokumentu aprite ir birokrātiska 
un sarežģīta.

Izteikta sezonalitāte kavē uzņēmējdarbības 
pilnvērtīgu attīstību un investoru piesaisti.

Jaunatnes politikas ieviešana un iedzīvinā
šana lēmumu pieņemšanas procesos.

Nav vienotas vietnes sabiedrības komunikā
cijai ar pašvaldību dažādu jautājumu risinā
šanā.

Veicināt iedzīvotāju izpratni, iesaisti un līdz
darbošanos valstspilsētas attīstības proce
sos.

Veikt pašvaldības funkciju auditu, aktualizē
jot struktūrvienību pienākumus un atbildības 
jomas.

Veidot mūsdienīgu novērtējuma sistēmu, kā 
arī labumu grozu pašvaldības darbinieku 
motivācijai un stimulam, sniegt iespēju ap
meklēt kvalifikācijas celšanas apmācības un 
kursus, sekmējot viņu personisko izaugsmi.

Izveidot rīku, kurā būtu iespējams tiešsaistē 
informēt pašvaldību un saņemt no tās atgrie
zenisko saiti par jautājumiem un problēmsi
tuācijām, ko būtu iespējams operatīvi risināt.

Pašvaldības tīmekļa vietnes un sociālo kontu 
attīstīšana un promotēšana ar mērķi informēt 
iedzīvotājus par pašvaldības iespējām un 
aktualitātēm, vienlaikus arī veidojot saturu 
tūristu un investoru piesaistei.

Iesaistīt iedzīvotājus, t.sk. jauniešus, NVO 
un citas organizācijas, pilsētas attīstības vei
došanā, kā arī radošu ideju ieviešanā reklā
mas jomā.

Definēt valstspilsētas tēlu un vīziju un pozi
cionēt to dažādos informācijas kanālos ar 
mērķi radīt vienotu izpratni par sasniedza
mo tēlu.

IZAICINĀJUMI IESPĒJAS
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Vidēja termiņa 
prioritāte (A)

Rādītājs 

Atvērta un gudra 
pārvaldība Iedzīvotāju apmierinātība ar 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
darbu

Pašvaldības darbinieku novērtējuma 
līmeņa celšanās

Pašvaldības darbinieku 
apmierinātība ar darbu Jūrmalas 
valstspilsētas pašvaldībā

Personāla mainība Jūrmalas 
valstspilsētas pašvaldībā

Vēlētāju aktivitāte pašvaldību 
vēlēšanās

Pašvaldības eindeksa 
kopvērtējums

Jūrmalnieku piederības sajūta 
pilsētai

Kopējā iedzīvotāju apmierinātība 
ar informācijas apjoma saņemšanu 
par savām iespējām un notikumiem 
pašvaldībā

Realizēto iedzīvotāju iniciatīvu 
projektu skaits gadā

Jūrmalas viedkartes lietotāju skaits

Starptautisku un kaimiņu pašvaldību, 
organizāciju sadarbības projektu 
skaits

Rīcības virziens  Saistība 
ar Rīcības 
virzieniem 

(A1) Mūsdienīga pilsētas 
pārvaldība – skaidri, 
caurspīdīgi un efektīvi procesi

(A2) Ilgtspējīga pilsētas 
attīstības plānošana

(A3) Informēta un pilsoniski 
aktīva sabiedrība

(A4) Sadarbība ar Latvijas 
pašvaldībām un institūcijām, 
starptautiskā sadarbība kā 
attīstības un pilnveides rādītājs

Visi

A1

A1

A1

A2, A3

A1, A2, A3

A3

A3

A2

A1

A4

A1.1. Stiprināt darbinieku kapacitāti, 
profesionālo izaugsmi un uzlabot darba 
apstākļus

A2.1. Pašvaldības teritorijas attīstības 
plānošana un uzraudzība

A3.1. Uzlabot komunikāciju ar pilsētas 
iedzīvotājiem

A4.1. Sadarbība ar Latvijas pašvaldībām, 
asociācijām un institūcijām

A4.2. Starptautiskā sadarbība

A3.2. Paplašināt un attīstīt jauniešu un 
sabiedrības informētību par jaunatnes 
jomu

A3.3. Nevalstiskā sektora lomas 
stiprināšana

A3.4. Apkaimju identitātes un unikalitātes 
stiprināšana

A2.2. Sabiedrības iesaiste pilsētas 
attīstībā

A1.2. Uz pozitīvu pieredzi orientēti 
pakalpojumi, t.sk. epakalpojumi

A1.3. Vienotas informācijas sistēmas 
izveide operatīvu jautājumu risināšanai

61% 
(2020)

Tiek precizēts 
(2021)

Tiks noteikts 
2022. gadā

Tiek precizēts 
(2021)

39,45% 
(2021)

62 
(2021)

Tiks noteikts 
2022. gadā

75% 
(2020)

14 
(2021)

55% 
(2021)

28 
(2020)

72%

Tiek 
precizēts

80%

Tiek 
precizēts

50% 

75

80%

82%

>15

80%

40

Sabiedriskā aptauja

JVA Personāla nodaļa

JVA Personāla nodaļa

JVA Personāla nodaļa

CVK

VARAM

Sabiedriskā aptauja

Sabiedriskā aptauja

JVA Attīstības pārvalde

JVA TUAN

JVA Attīstības pārvalde

Uzdevumi Bāzes 
vērtība 

Mērķa 
vērtība
(2029)

Datu avots, 
piezīmes 
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Jūrmalas valstspilsētas teritorija robežojas ar Tukuma un Mārupes novada un Rīgas valstspilsētas 
teritoriju, savukārt IAS2030 ietvaros ir noteikts ilgtermiņa stratēģis mērķis – sadarbība ar Jelgavas 
valstspilsētu. Ģeogrāfiski un vēsturiski faktori nosaka īpašus sadarbības virzienus ar katru no šīm 
pašvaldībām.

SADARBĪBA AR KAIMIŅU 
PAŠVALDĪBĀM

Nr.p.k.

Nr.p.k.

1.

13.

14.

15.

2.

5.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Tukuma 
novads

Tukuma 
novads

Sadarbības 
virziens

Sadarbības 
virziens

Ceļu un veloceļu infrastruktūras 
attīstība (t. sk. mobilitātes punkti)

Iekšējo ūdeņu apsaimniekošana

Mellužu estrādes ilgtermiņa darbī
bas stratēģijas 2017.–2026. gadam 
realizācija

Ķemeru ūdenstorņa ilgtermiņa darbī
bas stratēģijas 2017.–2026. gadam 
realizācija

Veloceliņa Ķemeri–Smārde izbūve 
gar dzelzceļa sliedēm

Lielupes sniegto iespēju izmantošana
un piedāvājuma attīstība

Sabiedriskā transporta attīstība

Jaundubultu šķērsojuma attīstība

Savienojamība ar Rīgas lidostu

Savienojamība ar Jūrmalas lidostu

Sadarbība izglītības jomā 
(pedagogu pieredzes apmaiņa, 
bērnu un jauniešu nometnes, 
jauniešu nodarbinātība u.c.)

Kultūras un sporta pasākumi, tūrisma 
maršruti (t.sk. dabas takas u.c.)

Pieredzes apmaiņa pārvaldības jomā

Sociālo pakalpojumu tīkla attīstība

Uzņēmējdarbības vides attīstība 
ar mērķi veicināt ekonomisko aktivitāti 
un radīt jaunas darbavietas

Jelgavas
valstspilsēta

Jelgavas
valstspilsēta

Mārupes
novads

Mārupes
novads

Rīgas
valstspilsēta

Rīgas
valstspilsēta
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UZRAUDZĪBA 
UN NOVĒRTĒŠANA

AP2029 UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMA SATURS

Lai veiksmīgi ieviestu AP2029, Jūrmalas valsts
pilsētas pašvaldībai ir jāizveido un jāievieš 
AP2029 uzraudzības sistēma ar mērķi radīt 
ietvaru, kas nodrošina iespēju izvērtēt teritori
jas attīstības progresu un sasniegtos rezultātus 
AP2029 īstenošanas laikā.

Uzraudzības procesā tiek iesaistītas visas Rī
cības plānā norādītās, par aktivitāšu izpildi 
vai projektu īstenošanu atbildīgās pašvaldības 
iestādes (t.sk. to struktūrvienības) un kapitālsa
biedrības.

AP2029 uzraudzības process paredz:

ikgadējā uzraudzības ziņojuma izstrādi par 
AP2029 ieviešanu jeb Jūrmalas valstspilsē
tas pašvaldības darba plāna un Investīci
ju plāna izpildi par iepriekšējo kalendāro 
gadu;

3 gadu pārskata ziņojuma (monitoringa) 
izstrādi par AP2029 ieviešanu. 

Uzraudzības ziņojuma galvenie izvērtēja
mie rādītāji:

uzraudzības rādītāju izpildes progress;

Rīcības un Investīciju plāna izpildes rādītāji.

Lai pašvaldības darbs tiktu veikts kvalitatīvi un 
atbilstoši AP2029 izvirzītajām prioritātēm, ik 
gadu tiek sastādīts Jūrmalas valstspilsētas paš
valdības kārtējais gada darba plāns iestādēm. 
Tas tiek veidots, par pamatu ņemot AP2029 
Rīcības plānā, Investīciju plānā un apstiprinā
tā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budže
tā sniegto informāciju. Tā izpildes process tiek 
ievadīts vienotā datu bāzes sistēmā, līdz ar to 

katru gadu ir pieejama informācija par izpil
des statusu un paveiktajiem darbiem no attie
cīgajām par izpildi atbildīgajām iestādēm un to 
struktūrvienībām. Informācija par pašvaldības 
kapitālsabiedrību veiktajām aktivitātēm pār
skata gadā tiek apkopota un izvērtēta nozares 
plānošanas dokumentu uzraudzības kārtības 
ietvaros.

AP2029 UZRAUDZĪBAS 
UN MONITORINGA ZIŅOJUMI

AP2029 ikgadējo uzraudzības ziņojumu 
sa   gatavo Attīstības pārvaldes Stratēģis
kās plānošanas nodaļa sadarbībā ar citām 
struk tūrvienībām, pašvaldības iestādēm un ka
pitālsabiedrībām. Uzraudzības ziņojums tiek 
sagatavots par AP2029 un nozaru plānošanas 
dokumentiem, pēc apstiprināšanas tas ir pub
liski pieejams Jūrmalas valstspilsētas pašvaldī
bas oficiālajā tīmekļvietnē.

Ikgadējais uzraudzības ziņojums tiek sagata
vots publiskā pārskata izstrādes ietvaros, lai 
tajā sniegtā informācija būtu pilnvērtīga un vis
aptveroša (iekļaujot teritorijas attīstības, politi
kas ieviešanas rezultātu un iznākuma rādītāju 
rezultātus). Ziņojumā tiek ietverta šāda infor
mācija:

veiktās darbības mērķu un uzdevumu sa
sniegšanai;
noteikto iznākuma rādītāju rezultātu izpildes 
progress;
konstatētās novirzes no plānotā un to skaid
rojums;
secinājumi un ieteikumi darbības uzlaboša
nai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos rādī
tājus.

Ik gadu (pirmo reizi 2024. gadā) pēc uzrau
dzības ziņojuma apstiprināšanas var tikt aktu
alizētas šādas AP2029 sadaļas:

līdz ar pašvaldības budžeta projektu tiek 
sagatavota aktualizētā Investīciju plāna re
dakcija, kurā ir akcentētas izmaiņas – jau
nie projekti un izmaiņas iepriekš iekļautajos 
projektos;

līdz ar pašvaldības budžeta projektu tiek 
sagatavota arī aktualizētā Rīcības plāna 
redakcija, kurā ir akcentētas izmaiņas – 
jaunās darbības un pasākumi un izmaiņas 
iepriekš iekļautajā informācijā.

Reizi trīs gados (pirmo reizi 2026. gadā) tiek 
sagatavots AP2029 monitoringa ziņojums ar 
detalizētu AP2029 īstenošanas progresa analī
zi, ietverot informāciju par veiktajām darbībām 
noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanā, kon
statētajām novirzēm no plānotā un to skaidroju
mu, kā arī secinājumus un ieteikumus darbības 
uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos 
rādītājus.

Ievads

Vispārīgs pašvaldības attīstības raksturojums

Attīstības programmas īstenošana

Secinājumi

Priekšlikumi

Izmantotie informācijas avoti

Uzraudzības pārskata sagatavošanas mērķis, laika 
periods, par kādu pārskats ir sagatavots, pārskata 
struktūra un sagatavošanā iesaistītās institūcijas

Raksturojums tiek izstrādāts, balstoties uz iepriekš 
definēto pamatrādītāju izmaiņu analīzi

Izvērtē, balstoties uz definētajiem vidējā termiņa 
prioritāšu īstenošanas rezultatīvajiem rādītājiem, par 
katru no tiem sniedzot šādu informāciju: rezultatīvo 
rādītāju sasniegumi, to sakritība ar iepriekš plānoto 
saistībā ar ieguldīto finanšu apjomu; rezultatīvo rādī
tāju sasniegumu ietekme uz teritorijas attīstību; 
ja konstatētas novirzes no plānotā, to pamatojums

Kopējie secinājumi un secinājumi pa mērķiem 
un uzdevumiem

Priekšlikumi Attīstības programmas aktualizēšanai, 
Rīcības plāna aktualizēšanai, Investīciju plāna 
aktualizēšanai, nozaru plānošanas dokumenta 
pilnveidei vai izstrādei, kā arī uzraudzības sistēmas 
pilnveidošanai

Primārie
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PĀRSKATS 
PAR SABIEDRĪBAS 
LĪDZDALĪBAS 
PASĀKUMIEM
AP2029 IZSTRĀDES 
UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS 
APRAKSTS

AP2029 izstrāde uzsākta saskaņā ar Jūrmalas 
pilsētas domes 2019. gada 21. marta lēmumu 
Nr. 108 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības 
programmas 2023.–2029. gadam izstrādes 
uzsākšanu”. Tomēr faktiskā Attīstības program
mas izstrāde, ņemot vērā plānoto administratī
vi teritoriālo reformu 2021. gadā, tika uzsākta 
2020. gada otrajā pusē.

Jūrmalas valstspilsētas attīstību veido pašval
dības, uzņēmēju un iedzīvotāju iniciatīva, dar
bība un rīcība. Attīstības programmas izstrādē 
nozīmīgu lomu un ieguldījumu ir snieguši pilsē
tas iedzīvotāji. Sabiedrības līdzdalība pilsētas 
attīstības plānošanā ir uzskatāma par atklātas 
un caurspīdīgas pašvaldības tēla stiprināša
nu, kā arī stratēģisko mērķu sasniegšanas pa
matnosacījumu un neatņemamu plānošanas 
dokumenta izpildes sastāvdaļu, ko nosaka                      
2009. gada 25. augusta Ministru kabineta no
teikumi Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtī
ba attīstības plānošanas procesā”.

JŪRMALAS PILSĒTAS 
IEDZĪVOTĀJU APTAUJA 
(2020. GADA JŪLIJS–AUGUSTS) 
“ATTIEKSME PRET JŪRMALAS 
PAŠVALDĪBAS DARBU”1

Ņemot vērā to, ka 2020. gadā tika plānota kār
tējā iedzīvotāju aptauja (tiek veikta vienu reizi 
divos gados), tā tika noteikta par vienu no bāzes 
informācijas ieguves avotiem Attīstības prog
rammas izstrādes procesā. 2020.  gada jūlijā 
un augustā sabiedriskās domas pētījumu centrs 
“SKDS” pašvaldības uzdevumā veica Jūrmalas 
iedzīvotāju aptauju, lai novērtētu iedzīvotāju 
apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem pa
kalpojumiem un jomām, kas pašvaldībai ir jāuz
labo. Aptaujā piedalījās 890 respondenti, kas 

tika intervēti savās dzīves vietās. Vērtējot dzīves 
vidi un pakalpojumu pieejamību, 87% aptaujā
to jūrmalnieku norādījuši, ka viņi ir apmierināti 
ar dzīvi Jūrmalā. Jūrmalas valstspilsētas pašval
dības darbu pozitīvi vērtējis 61% iedzīvotāju, 
kas ir vēsturiski augstākais administrācijas darba 
vērtējums 20 gadu laikā. Pašvaldība sabiedris
kās domas pētījumu veic, lai noskaidrotu iedzī
votāju viedokli, vērtējumu un ieteikumus tādās 
pašvaldības darba jomās kā pilsētvides apsaim
niekošana un labiekārtošana, kultūras, sporta 
un veselīga dzīvesveida veicināšana, sabied
rības līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanā 
pašvaldībā un citās pilsētas dzīves norisēs. Ie
dzīvotāju viedoklis un ieteikumi pašvaldībai no
rāda, kurām jomām jāvelta vairāk uzmanības, 
un palīdz noteikt prioritāri veicamos darbus. 

Pēc veiktās aptaujas tika secināts, ka jūrmalnie
kiem ir svarīga Jūrmalas attīstība un līdzdalība 
tajā. Jautājumi bija iedalīti septiņās apakšsa
daļās: 1) Interese un informētība par Jūrmalas 
pašvaldības darbu; 2) Iedzīvotāju līdzdalība 
un saziņa ar pašvaldību; 3) Jūrmalas pašval
dības darba vērtējums; 4) Attieksme pret dzīvi 
Jūrmalā; 5) Jūrmalas iedzīvotāja kartes izman
tošana; 6) Atsevišķu Jūrmalas pašvaldības at
balsta pasākumu vērtējums; 7) Attieksme pret 
epakalpojumiem.

INTERESE UN INFORMĒTĪBA 
PAR JŪRMALAS PAŠVALDĪBAS DARBU

Pētījuma rezultāti liecina, ka Jūrmalas pašval
dības darbs interesē lielāko daļu (58%) Jūr
malas iedzīvotāju, bet kopumā labi informēti 
par to jūtas 49% aptaujāto. Salīdzinot ar laika 

posmā kopš 2000. gada veiktajām aptaujām, 
2020.  gadā iedzīvotāju informētība par paš
valdības darbu ir augstāka. 

Vairāk nekā divas trešdaļas iedzīvotāju atbildē
ja, ka viņiem pietiek informācijas vai viņi zina, 
kur to atrast, par tādām tēmām kā Jūrmalā no
tiekošie kultūras un izklaides pasākumi (84%), 
atvieglojumi un sociālie pakalpojumi (75%), 
sporta pasākumi (73%), iebraukšanas caur
laides (73%), pašvaldības pieņemtie lēmumi 
(67%). 

Galvenie informācijas avoti par Jūrmalas paš
valdības darbu ir pašvaldības izdotais bez
maksas izdevums “Jūrmalas Avīze” (77%), paš
valdības tīmekļvietne www.jurmala.lv (51%), 
afišu un informācijas stendi Jūrmalas pilsētvidē 
(40%) un Jūrmalas pašvaldības sociālie konti 
“Facebook”, “Instagram” un “Twitter” (31%). 

IEDZĪVOTĀJU LĪDZDALĪBA 
UN SAZIŅA AR PAŠVALDĪBU

Ar iedzīvotāju līdzdalības iespējām adminis
trācijas lēmumu pieņemšanā (sabiedriskās ap
spriešanas u.c.) kopumā apmierināti bija 35% 
aptaujāto, 20% ar tām bija neapmierināti, bet 
45% nebija viedokļa šajā jautājumā. 

Apmierinātību ar iespējām sazināties ar paš
valdību, tās pārstāvjiem (klātienē, telefoniski, 
pa pastu vai epastu) pauda vairākums (60%) 
Jūrmalas iedzīvotāju, bet 15% bija neapmieri
nāti ar šīm iespējām.

1.  attēls.  Publikācija Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības in
formatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” (2019. gada 4. aprīlis) 

1 Ņemot vērā 2021. gada 16. decembra Jūrmalas domes saistošos noteikumus Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”, 
   no 2022. gada 1. janvāra Jūrmalas pilsētas domes attiecīgās SKDS aptaujas kontekstā ir norādāms kā pētījums par attieksmi pret Jūrmalas 
   valstspilsētas pašvaldības darbu

2 https://www.jurmala.lv/lv/media/135/download
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JŪRMALAS PAŠVALDĪBAS 
DARBA VĒRTĒJUMS

Jūrmalas pašvaldības darbu kopumā pozitīvi 
vērtē 61%, bet negatīvi – 24% respondentu. 
Raksturojot izmaiņas laika posmā no 2000. 
līdz 2020. gadam, jāatzīmē, ka 2020. gadā 
Jūrmalas pašvaldības darba vērtējums turpina 
uzlaboties, sasniedzot atzinīgāko vērtējumu.

Kā Jūrmalas pašvaldības labos darbus iedzīvo
tāji visbiežāk nosaukuši darbus, kas saistīti ar 
pilsētas labiekārtošanu (48%), t.sk. visbiežāk 
minēta ielu sakārtošana, bērnu rotaļlaukumu 
ierīkošana un uzturēšana u.c.; nākamie biežāk 
nosauktie darbi saistīti ar sociālo jomu (34%), 
t.sk. visbiežāk minēts bezmaksas sabiedriskais 
transports, palīdzība ģimenēm ar bērniem, 
pensionāriem; tad seko darbi, kas saistīti ar 
zaļo zonu un atpūtas vietu uzturēšanu (11%).

Atbildot uz jautājumu par svarīgākajiem dar
biem, kas Jūrmalas pašvaldībai būtu jāizdara, 
lai uzlabotu respondentu dzīves kvalitāti tieši 
viņu apkaimē, iedzīvotāji visbiežāk minējuši 
lab iekārtošanas darbus (62%), galvenokārt 
ielu, ceļu remontus u.c. Nākamās jomas, kas 
minētas jau ievērojami retāk, ir sabiedriskā 
drošība un kārtība (12%) un komunālie pakal
pojumi (11%).

Analizējot situāciju Jūrmalā dažādās jomās, 
visatzinīgāk vērtētas tādas jomas kā pilsētas 
sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamī
ba, tīrība pilsētā, ikdienas pakalpojumu pie
ejamība, kultūras dzīve un izklaide, sabiedris
kā kārtība un drošība, pilsētas apgaismojums 
(šīm jomām vērtējumu indeksi ir robežās no 
+33 līdz +55 punktiem). Kritiskāko vērtējumu 
(indekss negatīvs) saņēmušas tādas jomas kā 
ielu, ietvju un laukumu uzturēšana un remonts, 
nodarbinātības iespējas, jauniešu nodarbinātī
ba un iespējas nodarboties ar uzņēmējdarbību 
pašvaldības administratīvajā teritorijā (šo jomu 
vērtējumu indekss ir no 10 līdz 20 punktiem). 

Lūgti novērtēt peldvietu un pludmaļu labiekārto
jumu, lielāko apmierinātību Jūrmalas iedzīvotā
ji pauduši par mierīgās atpūtas zonu daudzumu 
pludmalēs (indekss +39,9 punkti), informatīvo 
norāžu daudzumu (+34,7) un sabiedrisko kār
tību un drošību pludmalēs (+30,0).

Novērtējot Jūrmalas pilsētas pārējās teritorijas 
infrastruktūru (t.i., ārpus pludmalēm, peldvie
tām), lielāko apmierinātību Jūrmalas iedzīvotāji 
pauduši, vērtējot mierīgās atpūtas zonas (parki, 
skvēri) (+34,1), bērnu rotaļlaukumus (+33,3), 
informatīvo norāžu daudzumu (+30,3) un ap
gaismojumu (+29,2).

Lielākā neapmierinātība (vērtējuma indekss 
negatīvs) pausta, vērtējot sabiedrisko tualešu 
skaitu gan pludmalē, gan citviet pilsētā.

ATTIEKSME PRET DZĪVI JŪRMALĀ

Kopumā 87% aptaujāto Jūrmalas iedzīvotāju 
norādījuši, ka viņus apmierina dzīve Jūrmalā, 
bet 10% atbildējuši, ka tā viņus neapmierina. 
Atbildot uz jautājumu par apmierinātības/
neapmierinātības iemesliem, iedzīvotāji kā 
iemeslu savai apmierinātībai visbiežāk minē
juši ar dabu, vidi un klimatu saistītus iemeslus 
(jūra, gaisa kvalitāte, miers, klusums u.c.), bet 
kā neapmierinātības iemesls visbiežāk minē
tas problēmas ar pakalpojumu pieejamību. 
Kopumā 94% Jūrmalas iedzīvotāju norādīju
ši, ka tuvāko piecu gadu laikā plāno turpināt 
dzīvot Jūrmalā (iepriekš veiktajās aptaujās tas 
minēts retāk: 2013. gadā šādu atbildi sniedza 
84%, 2014.  gadā 88%, 2016.  gadā 89%, 
2018. gadā 88% respondentu).

JŪRMALAS IEDZĪVOTĀJA KARTES 
IZMANTOŠANA

Jūrmalas iedzīvotāja karti kā sabiedriskā trans
porta braukšanas karti braukšanas maksas at
vieglojumu saņemšanai pilsētas maršrutu tīkla 
autobusos izmantojuši 67% aptaujāto, no tiem 
33% respondentu atbildēja, ka karti šādiem 

mērķiem izmantojis kāds no ģimenes locekļiem. 
Savukārt Jūrmalas iedzīvotāja karti atlaižu sa
ņemšanai pie sadarbības partneriem izman
tojuši 32% Jūrmalas iedzīvotāju, no tiem 18% 
respondentu to atzīmējuši par saviem ģimenes 
locekļiem, ar kuriem dzīvo kopā.

ATSEVIŠĶU JŪRMALAS PAŠVALDĪBAS 
ATBALSTA PASĀKUMU VĒRTĒJUMS

Novērtējot vairāku atbalsta pasākumu nozīmī
gumu, par ļoti nozīmīgiem visbiežāk atzīti 90% 
atlaide nekustamā īpašuma nodokļa maksai 
(86%), bezmaksas sabiedriskais transports vi
siem jūrmalniekiem (85%), 100 eiro pabalsts 
gadā katram Jūrmalas pensionāram zālēm un 
ārsta apmeklējumiem (84%) un 500 eiro pa
balsts par jaundzimušo (82%).

ATTIEKSME PRET E-PAKALPOJUMIEM

Raksturojot iedzīvotāju interesi par epakal
pojumiem, jāatzīmē, ka 32% aptaujāto elek
troniski ir pieteikušies nekustamā īpašuma no
dokļa nomaksas dokumentu saņemšanai, 31% 
respondentu ir izmantojuši epakalpojumu, lai 
pieteiktos Jūrmalas iebraukšanas caurlaidēm, 
un 18% respondentu iesnieguši eiesniegumu 
pašvaldībai. Šo epakalpojumu izmantošanu 
par ļoti ērtu atzina 72–76% no tiem, kas tos iz
mantojuši. 2020. gadā iedzīvotāji biežāk nekā 
2018.  gadā par ļoti ērtu atzina pieteikšanos 
Jūrmalas iebraukšanas caurlaidēm elektroniski 
un pieteikšanos nekustamā īpašuma nodokļa 
nomaksas dokumentu saņemšanai epastā.

JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS 
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 
2023.–2029. GADAM IZSTRĀDES 
IETVAROS VEIKTĀ IEDZĪVOTĀJU 
UN UZŅĒMĒJU APTAUJA 
(3. PIELIKUMS) 

Aptaujas mērķis bija papildus jau veiktajam pē
tījumam (aptaujai) 2020. gada vasarā aicināt 
iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties Jūrma
las attīstības programmas izstrādes procesā, 
noskaidrot Jūrmalas iedzīvotāju un uzņēmēju 
viedokli par pilsētas attīstības iespējām, prob
lēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī 
sagatavot priekšlikumus Jūrmalas valstspilsētas 
attīstības programmas izstrādei. Aptaujas bija 
anonīmas, anketu bija iespējams aizpildīt in
ternetā, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tī
mekļvietnē www.jurmala.lv, vai saņemot anketu 
pilsētas bibliotēkās.

 

2. attēls. Jūrmalas pilsētas domes aicinājums aizpildīt 
iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju un iesaistīties AP2029 
izstrādē (avots: “Twitter”/@JurmalaLV)
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Iedzīvotāju aptauju aizpildīja 78 respondenti. 
No tiem visvairāk (64,1%) bija vecuma grupā 
26–45 gadi; otra lielākā (26,9%) grupa bija 
respondenti vecumā no 46 līdz 62 gadiem. Tas 
ļauj secināt, ka šo vecuma grupu pārstāvji ir so
ciāli aktīvākā pilsētas iedzīvotāju daļa. Visma
zāk respondentu (2,6%) bija vecuma grupā 63 
un vairāk gadu. 

Uzņēmēju aptauju aizpildīja 20 uzņēmēji. 
Visaktīvākie bija uzņēmēji, kas pārstāv izmiti
nāšanas, ēdināšanas, pakalpojumu, viesmīlī
bas un tūrisma nozari, – 45% respondentu, un 
uzņēmēji, kas pārstāv mākslas, izklaides un at
pūtas nozari, – 30% respondentu.

UZŅĒMĒJU APTAUJA

Aptaujas anketā uzņēmējiem tika lūgts atzīmēt 
no piedāvātajām iespējām tos kritērijus, kas va
rētu veicināt uzņēmējdarbības attīstību Jūrma
lā. Bija iespēja atzīmēt vairākus atbilžu varian
tus. Visvairāk jeb 75% respondentu atbildēs tika 
norādīts, ka uzņēmējdarbības attīstību Jūrmalā 
veicinātu nodokļu atlaides un citi atvieglojumi, 
55% respondentu norādījuši uz infrastruktūras 
uzlabojumu veikšanu un regulāru tikšanos ar 
uzņēmējiem, 45% norādīja informatīvu semi
nāru un konferenču rīkošanu, 40% – ES fondu 
līdzekļu piesaisti uzņēmējdarbības vides attīs
tībai, 35% – dokumentu aprites digitalizēšanu 
un optimizēšanu, 15% respondentu atbildēs 
norādīts uz funkciju deleģēšanu uzņēmējiem.

Uz jautājumu norādīt, kādas pašvaldības prio
ritātes veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Jūr
malas valstspilsētā, vairākums jeb 85% respon
dentu norādīja tūrisma attīstības veicināšanu, 
55% – pilsētas infrastruktūras pilnveidi un lab
iekārtošanu, 45% – ES fondu piesaisti uzņē
mējdarbības vides attīstībai.  

Aptaujas anketā respondenti tika aicināti at
bildēt uz atvērtā tipa jautājumu un nosaukt trīs 
prioritātes, kuras pašvaldībai būtu jāattīsta līdz 
2029. gadam, lai veicinātu uzņēmējdarbības 

attīstību Jūrmalā, kā arī sniegt savus komen
tārus un ierosinājumus. Izteikts vairākums jeb 
80% respondentu kā pašvaldības prioritāti mi
nēja atbalstu uzņēmējiem, daloties ar priekšli
kumiem, ka to varētu veicināt, sniedzot nodokļu 
atlaides, pārskatot ielu tirdzniecības atļaujas, 
piesaistot ES fondu līdzekļus un investorus un 
realizējot dažādas atbalsta programmas uzņē
mējdarbības attīstībai, kā arī pašvaldības līdz
finansējums un komunikācija ar uzņēmējiem, 
informācijas izvietošana pašvaldības tīmekļa 
vietnē un īpašs atbalsts tiem uzņēmējiem, kas 
strādā visu gadu, arī ārpus aktīvās tūrisma se
zonas. 

55% respondentu kā pašvaldības prioritāti mi
nēja tūrismu, aicinot pašvaldību popularizēt 
Jūrmalu kā rehabilitācijas un medicīnas pakal
pojumu galamērķi, aktīvā tūrisma pakalpojumu 
reklamēšanu nodrošinot arī vietējo iedzīvotāju 
vidū, atvieglot vīzas saņemšanu tūristiem, kas 
nav no ES, un izstrādāt pilsētas tūrisma stratē
ģiju.  

30% aptaujāto atzīmējuši nepieciešamību veikt 
uzlabojumus pilsētas infrastruktūrā – atjaunot 
ielu segumu, sakārtot gājēju ietves, labiekārtot 
zaļās zonas prioritāri pilsētas centrālajā daļā, 
sakārtot degradētās teritorijas un graustus, kā 
arī labiekārtot Ķemerus un tiem piegulošo te
ritoriju.

Uz jautājumu par attīstāmajām nozarēm vairā
kums jeb 70% respondentu kā perspektīvāko 
uzņēmējdarbības nozari minējuši izmitināša
nas, ēdināšanas, tūrisma un viesmīlības noza
ri, norādot nepieciešamību sekmēt šīs nozares 
attīstību arī nesezonas laikā. 60% aptaujāto 
uzskata, ka perspektīva ir mākslas, izklaides 
un atpūtas nozare, kas ietver kultūras, izklaides 
sporta u.c. pasākumu organizēšanu.

IEDZĪVOTĀJU APTAUJA

Aptaujas anketā Jūrmalas iedzīvotāji tika aici
nāti atbildēt uz sešiem atvērtā tipa jautājumiem, 

kur bija nepieciešams pabeigt iesākto teikumu, 
rakstot ierosinājumus, kādu pilsētu iedzīvotāji 
vēlas redzēt 2029. gadā. Respondenti varēja 
izvēlēties neatbildēt uz visiem jautājumiem, tā
dēļ atbilžu skaits pie katra jautājuma atšķiras. 
Jautājumi tika uzdoti par šādām tēmu grupām: 

Atvērta un gudra pārvaldība; 

Izglītības kvalitāte un vadība; 

Kūrortpilsētas konkurētspēja Ziemeļeiropā;

Kultūra un sports sabiedrības attīstībai; 

Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai;

Pilsētas vide un kvalitatīva dzīvesvieta. 

Atvērta un gudra pārvaldība. Responden
ti tika aicināti sniegt priekšlikumus un idejas, 
kādu pilsētas pārvaldību viņi vēlas redzēt. Ko
pumā atbildes sniedza 66 respondenti; vairā
kums jeb 36% aptaujāto vēlas redzēt izmaiņas 
pašvaldības klientu apkalpošanas attieksmē 
pret iedzīvotājiem un klientiem, 18% vēlētos lie
lāku iedzīvotāju līdzdalību pašvaldības darbā.

Izglītības kvalitāte un vadība. Respondenti 
tika aicināti sniegt priekšlikumus un idejas, kā
das izmaiņas un uzlabojumus viņi vēlētos re
dzēt izglītības jomā. Kopumā atbildes sniedza 
68 respondenti; vairākums aptaujāto jeb 47% 
vēlas redzēt uzlabojumus izglītības kvalitātē, 
26% norādīja, ka nepieciešams vairāk iespēju 
turpināt izglītību arī pieaugušajiem.

Kūrortpilsētas konkurētspēja Ziemeļeiro
pā. Respondenti tika aicināti sniegt priekšliku
mus un idejas, kādiem aspektiem pašvaldībai 
būtu jāpievērš uzmanība, lai Jūrmala kļūtu par 
Ziemeļeiropā atpazīstamu kūrortpilsētu. Kopu
mā atbildes sniedza 70 respondenti; vairākums 
iedzīvotāju jeb 49% norādīja, ka īpaša uzma
nība ir jāpievērš uzņēmējdarbībai, savukārt 
31% norādīja, ka lielāka uzmanība būtu jāvērš 
uz Jūrmalas tēla attīstību.

Kultūra un sports sabiedrības attīstībai. 
Respondenti tika aicināti sniegt priekšlikumus 
un idejas, kas būtu nepieciešams, lai uzlabotu 
kultūras un sporta piedāvājumu  valstspilsētā. 
Kopumā atbildes sniedza 65 respondenti; lie
lākā daļa aptaujāto jeb 48% izcēla sportu un 
aktīvo atpūtu, savukārt 42% – koncertus un kul
tūras pasākumus.

Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai. 
Respondenti tika aicināti sniegt priekšlikumus 
un idejas, kas būtu nepieciešams, lai nodro
šinātu kvalitatīvas dzīves iespējas ilgtspējīgai 
sabiedrībai. Uz šo jautājumu atbildes sniedza   
60 respondenti; lielākā daļa jeb 43% norādīja, 
ka pilsētā ir jāuzlabo drošības situācija.

Pilsētas vide un kvalitatīva dzīvesvieta. 
Respondenti tika aicināti sniegt priekšlikumus 
un idejas par jomām, kuras nepieciešams piln
veidot, lai uzlabotu dzīves vidi pilsētā. Uz šo 
jautājumu atbildes sniedza 70 respondenti; lie
lākā daļa iedzīvotāju jeb 31% uzskata, ka jā
uzlabo ceļu, ietvju un apgaismojuma kvalitāte, 
21% norāda uz pilsētvidi kopumā.
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EIROPAS KULTŪRAS GALVASPILSĒTAS 
STATUSA IEGŪŠANAI TIKA VEIKTA 
IEDZĪVOTĀJU APTAUJA, 
LAI NOSKAIDROTU JŪRMALNIEKU 
VIEDOKLI, UZKLAUSĪTU IDEJAS 
UN DOMAS PAR KULTŪRAS DZĪVI 
PILSĒTĀ UN TĀS IESPĒJAMAJIEM 
ATTĪSTĪBAS VIRZIENIEM. 

Aptaujā piedalījās 136 iedzīvotāji.
Galvenās iedzīvotāju definētās problēmas tika 
iedalītas četrās apakštēmās.

Daudz apkaimju un daudz identitāšu:
• ļoti atšķirīgas apkaimes;
• vāja sadarbība ar apkaimju iedzīvotājiem;
• kultūras dzīve pamatā norisinās pilsētas  
     centrā;
• piederības sajūta savai apkaimei, 
     nevis Jūrmalai kopumā.

Kultūrai un veselībai neizmantotas 
dabas bagātības:

•jūras krasts, četras aizsargājamās dabas 
    teritorijas netiek izmantotas kā kultūras 
    dzīves norises vietas;
•veselības kūrorta kultūras zaudēšana;
•nepietiekama infrastruktūra aktīva 
    dzīvesveida uzturēšanai.

Kultūras dzīves tradicionālisms:
•kultūras dzīves norises tradicionālās 
    to īstenošanas vietās;
•maz netradicionālas, modernas mākslas;
•maz projektu, kuros var iesaistīties paši 
    iedzīvotāji;
•kūrortpilsētas lāsts – sezonalitāte.

Pašpietiekama pilsēta:
•ierobežota sadarbība ar nacionāla mēroga 
    radošajām un kultūras organizācijām;
•nav izteiktas sadarbības ar citām Latvijas 
    pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām;
•starptautiskā sadarbība – tikai atsevišķos 
    gadījumos, nav plaša tradīcija.

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 
IZSTRĀDES IDEJU UN TEMATISKĀS 
DARBA GRUPAS

Pirms Attīstības programmas izstrādes jūrmal
nieki tika aicināti piedalīties 15  ideju grupās 
sešos tematiskajos virzienos (Atvērta un gud
ra pārvaldība, Izglītības kvalitāte un vadība, 
Kultūra un sports sabiedrības attīstībai, Kūrort
pilsētas konkurētspēja Ziemeļeiropā, Kvalitatī
va dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai, Pilsētvide un 
kvalitatīva dzīvesvieta), uzklausot iedzīvotājus, 
uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas,    izglītī
bas iestādes, t.sk.  iestāžu vadītājus, pedago
gus, skolēnu pašpārvaldes un vecāku pārval
des pārstāvjus, un dažādu nozaru speciālistus 
un viedokļa līderus.

Galvenie problēmjautājumi no iedzīvotāju 
ideju grupām:
•velo un gājēju celiņu infrastruktūras attīstība;
•ceļu un to infrastruktūras attīstība, tai skaitā 
apgaismojums;
•izglītības kvalitātes uzlabošana (vispārē
jā, interešu un profesionālās ievirzes izglītība, 
mūž izglītība);
•izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana 
un pilnveide, tai skaitā pieejamības veicināša
na;
•jauniešu iesaiste valstspilsētas attīstībā un to 
atbalsts izaugsmei Jūrmalā;
•profesionālā sporta, mākslas un mūzikas at
tīstība valstspilsētā ar mērķi noturēt jauniešus 
savā pilsētā;
•atkritumu apsaimniekošanas sakārtošana un 
pietiekams atkritumu apsaimniekošanas infra
struktūras objektu nodrošinājums;
•pludmales un Lielupes krasta infrastruktūras 
attīstība;

•labiekārtotas vietas pastaigām ar suņiem, tai 
skaitā pludmalē;
•uzņēmējdarbības atbalstu veicinošu pasāku
mu attīstība;
•kurortoloģijas tūrisma attīstības nepiecieša
mība;
•sezonalitātes mazināšana Jūrmalā;
•informācijas par pašvaldības darbu pieeja
mības palielināšana;
•sabiedrības līdzdalība pašvaldības lēmumu 
apspriešanā. 

Pēc visu viedokļu apkopojuma darba grupu 
vadītāji izstrādāja priekšlikumus katras TDG 
Rīcības plānam un Investīciju plānam, kas tika 
apspriesti, laboti un precizēti trīs darba grupu 
tiešsaistes sanāksmēs, kurās piedalījās Jūrma
las valstspilsētas pašvaldības darbinieki (iestā
des un kapitālsabiedrības), uzņēmēji un iedzī
votāji (t.sk. jaunieši). 
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Tiešsaistes tikšanās
Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam izstrādei

Tematiskās darba grupas (ar iedzīvotāju, uzņēmēju, NVO u.c. dalību)

Ideju grupas (fokusgrupas)

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IZSTRĀDĒ; 
2021. GADA MARTS–JŪLIJS

1.

13.

1.

6.

7.

8.

9.

2.

3.

4.

5.

14.

15.

16.

6.

7.

10.

11.

12.

8.

9.

2.

3.

4.

5.

Datums

Datums

Datums

Mērķa
grupas 
dalībnieku 
skaits

Mērķa
grupas 
dalībnieku 
skaits

Sabiedrības 
pārstāvji

Kopējais 
dalībnieku 
skaits

Kopējais 
dalībnieku 
skaits

Kopā TDG

Tēma

Tēma

Tēma

Izglītības 
kvalitāte 
un vadība

Kultūra 
un sports 
sabiedrības 
attīstībai

Pilsētas vide 
un kvalitatīva 
dzīvesvieta

Izglītības 
kvalitāte 
un vadība

Kūrortpilsētas 
konkurētspēja 
Ziemeļeiropā

Visas tēmas

Pašvaldību 
ierosinājumi 
sadarbībai

Atvērta 
un gudra 
pārvaldība

Kvalitatīva 
dzīve 
ilgtspējīgai 
sabiedrībai

Pilsētas vide 
un kvalitatīva
dzīvesvieta

Laiks

Laiks

Laiks

Notikums

Notikums

Notikums

01.03.2021.

10.03.2021.

22.03.2021.

23.03.2021.

08.04.2021.

27.04.2021.

19.10.2021.

06.04.2021.

26.04.2021.

05.05.2021.

10.21.2021.

03.10.2021.

18.03.2021.

15.07.2021.

03.03.2021.

04.03.2021.

08.03.2021.

09.03.2021.

15.03.2021.

04.03.2021.

05.03.2021.

02.03.2021.

12.03.2021.

15.03.2021.

16.03.2021.

16

27

5

4

4

3

1

6

4

4

2

23

15

11

11

2

2

24

10

12

4

14

27

15

26

28

41

33

29

30

36

20

28

21

21

12

36

33

17

18

21

21

39

21

31

21

21

44

25

34

18.00–20.00

15.00–17.30

10.00–12.00

10.00–12.00

10.00–12.00

10.00–12.00

14.00–15.00

10.00–12.00

10.00–12.00

14.00–16.00

14.00–15.00

18.00–20.00

11.00–13.00

14.00–15.00

18.00–19.00

13.00–15.00

17.00–18.00

17.00–19.00

09.00–10.00

17.00–19.00

16.00–18.00

15.00–17.00

15.30–17.30

15.00–16.00

15.00–17.00

Tikšanās ar Jūrmalas 
iedzīvotājiem

Tikšanās ar Jūrmalas 
iedzīvotājiem

1. tematiskā darba 
grupa

1. tematiskā darba 
grupa

2. tematiskā darba 
grupa

3. tematiskā darba 
grupa

Noslēguma tematiskā 
darba grupa

2. tematiskā darba 
grupa

3. tematiskā darba 
grupa

4. tematiskā darba 
grupa

Noslēguma tematiskā 
darba grupa

Tikšanās ar Jūrmalas 
iedzīvotājiem

Tikšanās ar uzņēmējiem

Tikšanās ar pašvaldī
bām, ar kurām Jūrmalai 
ir robeža (t.sk. Lielupe)

Ideju tikšanās 
ar Jūrmalas 
iedzīvotājiem

Tikšanās ar biedrībām 
un NVO

Tikšanās ar uzņēmējiem 
(vide, klimats, 
energoefektivitāte)

Tikšanās ar Jūrmalas 
iedzīvotājiem

Tikšanās 
ar pārvadātājiem, 
t.sk. mikromobilitātes

Tikšanās ar Jūrmalas 
iedzīvotājiem

Tikšanās ar sociālās 
un veselības jomas 
pārstāvjiem

Tikšanās ar Jūrmalas 
pilsētas izglītības iestā
žu vadītājiem

Tikšanās ar jauniešiem, 
t.sk. Jauniešu domes 
pārstāvjiem un skolēnu 
pārvaldes pārstāvjiem 
skolās

Tikšanās ar skolu 
un PII pedagogiem

Tikšanās ar vecākiem un 
Izglītības konsultatīvās 
padomes pārstāvjiem
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10.

14.

18.

24.

25.

26.

27.

19.

20.

21.

22.

23.

15.

16.

17.

11.

12.

13.

Datums Sabiedrības 
pārstāvji

Kopā TDGTēma

Kūrortpilsētas 
konkurētspēja 
Ziemeļeiropā

Atvērta 
un gudra 
pārvaldība

Kultūra 
un sports 
sabiedrības 
attīstībai

Kvalitatīva 
dzīve 
ilgtspējīgai 
sabiedrībai

Laiks Notikums

23.03.2021.

24.03.2021.

26.03.2021.

31.03.2021.

13.04.2021.

08.05.2021.

12.10.2021.

12.04.2021.

30.04.2021.

13.05.2021.

07.10.2021.

10.26.2021.

07.04.2021.

28.04.2021.

30.09.2021.

15.04.2021.

29.04.2021.

05.10.2021.

4

3

6

2

3

3

1

3

2

0

0

1

2

1

3

3

2

5

23

21

32

28

34

29

21

29

28

11

22

24

24

22

32

21

22

24

15.00–17.00

10.00–12.00

10.00–12.00

10.00–12.00

10.00–12.00

10.00–12.00

14.00–15.00

10.00–12.00

10.00–12.00

10.00–12.00

14.00–15.00

14.00–15.00

10.00–12.00

10.00–12.00

15.00–16.00

10.00–12.00

10.00–12.00

14.00–15.00

1. tematiskā darba 
grupa

1. tematiskā darba 
grupa

1. tematiskā darba 
grupa

1. tematiskā darba 
grupa

2. tematiskā darba 
grupa

3. tematiskā darba 
grupa

Noslēguma tematiskā 
darba grupa

2. tematiskā darba 
grupa

3. tematiskā darba 
grupa

4. tematiskā darba 
grupa

Noslēguma tematiskā 
darba grupa (kultūra)

Noslēguma tematiskā 
darba grupa (sports)

2. tematiskā darba 
grupa

3. tematiskā darba 
grupa

Noslēguma tematiskā 
darba grupa

2. tematiskā darba 
grupa

3. tematiskā darba 
grupa

Noslēguma tematiskā 
darba grupa

IZSTRĀDĀTĀS AP2029 1. REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

Ar Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta lēmumu Nr. 97 Jūrmalas valstspilsētas attīstības prog
rammas 2023.–2029. gadam 1. redakcija tika nodota publiskajai apspriešanai. Laika periodā no 
2022. gada 8. aprīļa līdz 2022. gada 1. jūnijam iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar AP2029 
Stratēģiskajiem mērķiem, Rīcības plāna un Investīciju plāna projektiem laika periodam no 2023. 
līdz 2029. gadam. 

Publiskās apspriešanas laikā iedzīvotājiem bija iespēja izteikt savu viedokli, sniegt ierosinājumus un 
priekšlikumus izstrādātās AP2029 pilnveidošanai. Savus priekšlikumus iedzīvotāji varēja iesniegt, 
gan sūtot tos uz epastu (attistiba@jurmala.lv), gan iesniedzot tos Klientu apkalpošanas centrā Jūr
malā, Jomas ielā 1/5, un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības bibliotēkās, gan arī izsakot savu 
viedokli sabiedriskajā apspriešanā, kas notika: 

•2022. gada 21. aprīlī plkst. 18.00 – tiešsaistē (kopumā par Jūrmalas attīstības programmu 
    2023.–2029. gadam un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu);

•2022. gada 10. maijā plkst. 18.00 – klātienē Kauguru Kultūras namā Raiņa ielā 110 
    (kopumā par Jūrmalas attīstības programmu 2023.–2029. gadam un Stratēģiskās ietekmes 
    uz vidi novērtējumu);

•2022. gada 12. maijā plkst. 18.00 – tiešsaistē (ģimenēm draudzīga pašvaldība);

•2022. gada 17. maijā plkst. 18.00 – tiešsaistē (tūrisms kūrortpilsētas konkurētspējai);

•2022. gada 19. maijā plkst. 18.00 – tiešsaistē (Jūrmalas infrastruktūras attīstība – 
    izaicinājumi un iespējas);

•2022. gada 24. maijā plkst. 18.00 – klātienē Jūrmalas valstspilsētas administrācijas zālē 
    Jomas ielā 1/5 (kopumā par Jūrmalas attīstības programmu 2023.–2029. gadam).

Kopumā no iedzīvotājiem, kaimiņu pašvaldībām un institūcijām tika saņemti 72 ierosinājumi, labo
jumi un precizējumi par AP2029 1. redakcijas un Stratēģiskās ietekmes uz vidi pārskata projektu, 
kas ir apkopoti 4. pielikumā, kur komentāru sadaļā ir pieejama informācija par ierosinājuma iekļau
šanu vai neiekļaušanu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par pašval
dību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 01.06.2022. tika saņemts Rīgas plānošanas 
reģiona atzinums Nr. 8.1.2/2022/144/N ar kritēriju izpildes vērtējumu par pašvaldības attīstības 
programmas atbilstību RPR teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajos aktos no
teiktajām prasībām.

Atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 panta sestajai daļai 22.07.2022. tika 
saņemts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums Nr. 403/14/2022 “Par Jūrmalas valstspilsētas 
attīstības programmas 2023.–2029. gadam Vides pārskatu”.





Uzd. Nr. Uzdevums Darb. Nr. Darbība Nozīmība* IPA kods Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji Ieviešanas 
periods

Finansējuma avots Atbildīgais par īstenošanu Līdzatbildīgais par īstenošanu

Prioritāte: Klimatnoturīga pilsētvide (P)

Rīcības virziens: Pilsētas labiekārtojums un publiskās ārtelpas izcilība (P1) 

P 1.1. Pilnveidot publisko ārtelpu P1.1.1. Izveidot/pilnveidot vidi degradējošo objektu 
sarakstu, lai sekmētu graustu nojaukšanu 
un teritoriju sakopšanu

B - Izveidots saraksts ar vidi degradējošiem objektiem, tiek sekmē-
ta graustu nojaukšana un pilsētas privāto un publisko teritoriju 
sakopšana

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības 
īpašumu nodaļa

JVA Pilsētplānošanas pārvalde

P1.1.2. Izstrādāt un ieviest pilsētas vides objektu 
dizaina kodu 

B - Izstrādāts pilsētas vides objektu dizaina kods, atbilstoši tā vadlīni-
jām tiek saskaņotas aktivitātes pilsētā

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Kultūrtelpas un vides 
dizaina centrs

JVA Pilsētplānošanas pārvalde, 
JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

P1.1.3. Izveidot un uz autoceļa A10 uzstādīt Jūrma-
las robežzīmi  

B 1.P1 Uzstādīta Jūrmalas robežzīme uz autoceļa A10 pie iebraukšanas 
Jūrmalā

2023.–2024. Pašvaldības budžets Jūrmalas Kultūrtelpas un vides 
dizaina centrs

-

P1.1.4. Izveidot/atjaunot publisko telpu (t.sk. parkus, 
skvērus, zaļo zonu, daudzdzīvokļu namu 
pagalmus, Slokas karjeru u.tml.) apkaimēs 
atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un laik-
metīgam risinājumam

B 2.P1-5.P1 Atjaunota publiskā telpa apkaimēs 2023.–2029. Pašvaldības budžets, 
ārējie finanšu avoti

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

JVA Kultūras nodaļa, 
SIA “Jūrmalas gaisma”,
 JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

P1.1.5. Izveidot/atjaunot bērnu rotaļlaukumus B 6.P1-7.P1 Izveidoti jauni un atjaunoti esošie bērnu rotaļu laukumi, 
t.sk. to sintētiskais segums

2023.–2029. Pašvaldības budžets, 
ārējie finanšu avoti

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

-

P1.1.6. Projektēt un ierīkot suņu pastaigu laukumus B 8.P1 Ierīkoti suņu pastaigu laukumi vairākās apkaimēs 2024.–2025. Pašvaldības budžets JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

-

P1.1.7. Sanitāro mezglu (WC) izveide un uzturēšana 
cilvēku koncentrēšanās vietās, t.sk. ārpus 
vasaras sezonas

B 9.P1 Ir pieejami sanitārie mezgli cilvēku pulcēšanās vietās, 
t.sk. ārpus vasaras sezonas

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

-

P1.1.8. Slokas vēsturiskā centra atjaunošana C 10.P1 Atjaunojot vēsturisko centru, ir uzlabota pilsētvide Slokā 2026.–2029. Pašvaldības budžets, 
ārējie finanšu avoti

Jūrmalas Kultūrtelpas un vides 
dizaina centrs

JVA Attīstības pārvalde, 
JVA Īpašumu pārvalde, 
JVA Pilsētplānošanas pārvalde

P1.1.9. Veicināt privātpersonu un uzņēmēju 
ieinteresētību savu teritoriju sakopšanā 
un uzturēšanā

A - Tiek organizēts konkurss “Pašvaldības sakoptākais īpa šums”, lai 
uzlabotu kūrortpilsētas vizuālo izskatu. Organizējot reidus un kon-
trolējot īpašumu atbilstību pašvaldības saistošajiem noteikumiem, 
tiek veicināta Jūrmalas valstspilsētas privāto īpašumu sakoptība

Pastāvīgi Pašvaldības budžets JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

Jūrmalas pašvaldības policija

P1.1.10. Nodrošināt pašvaldības īpašumu 
un publiskās infrastruktūras sakārtotību

A - Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumu, t.sk. pilsētas mežu, 
pludmales un apstādījumu, apsaimniekošana, labiekārtošana un 
sanitārās tīrības uzraudzība, t.sk. urnu suņu ekskrementiem izvieto-
šana

Pastāvīgi Pašvaldības budžets JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

JVA Īpašumu pārvaldes 
Mežsaimniecības nodaļa, 
Jūrmalas pašvaldības policija

P1.1.11. Pašvaldības kapsētu paplašināšana 
un to apsaimniekošana

A 11.P1 Esošo pašvaldības kapsētu paplašināšana un jaunu kapsētu izveide 
atbilstoši teritorijas plānojumam. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
īpašumā esošo kapsētu uzturēšana un pakalpojumu organizēšana

2023.–2029. Pašvaldības budžets “Jūrmalas kapi” JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības 
īpašumu nodaļa

P1.1.12. Dzīvnieku labturības pasākumu 
nodrošināšana

A - Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības teritorijā klaiņojošo dzīvnieku 
izķeršana, ievietošana dzīvnieku patversmē, dzīvnieku līķu savāk-
šana un apbedīšana, noķerto klaiņojošo mājdzīvnieku aprūpe 
dzīvnieku patversmē

Pastāvīgi Pašvaldības budžets JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

-

P1.1.13. Vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana 
un jaunu punktu izbūve

A - Pilnveidots un sakārtots vietējais ģeodēziskais tīkls, izbūvēti jauni 
punkti

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Pilsētplānošanas pārvaldes 
Ģeomātikas nodaļa

-

P1.2. Rīgas līča piekrastes 
labiekārtošana 
un infrastruktūras izveide, 
atjaunošana, pilnveide

P1.2.1. Pludmales zonas labiekārtošana un ilgtspē-
jīga apsaimniekošana (t.sk. pludmaļu stendu 
modernizācija, atkritumu urnas, pārģērbša-
nās kabīnes, norādes, pieejamības nodroši-
nāšana, slēdzami skapīši utt.).

A 12.P1-
13.P1

Tualešu un dušu izbūve, apgaismojuma attīstība, tajā skaitā ar 
saules kolektoru un vēja ģeneratoru darbināmu apgaismes objektu 
izveide, un citi pludmales labiekārtošanas pasākumi, lai veicinātu 
vides resursu vairošanu un ilgtspējīgu izmantošanu un klimata 
pārmaiņu mazināšanu un padarītu peldvietas pievilcīgākas un 
pieejamākas apmeklētājiem. Nodrošināti piekļuves ceļi un pārējās 
pludmales infrastruktūras piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzī-
bām. Modernizēti stendi, izvietotas norādes

Pastāvīgi Pašvaldības budžets, 
ārējie finanšu avoti, 
valsts budžets

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

-

P1.2.2. Precizēt noteikumus par suņu pastaigām 
pludmalē, izvērtēt suņu pastaigu vietas plud-
malē (atbilstoši izvērtējumam – ieviest)

B - Suņu pastaigu pludmalē izvērtēšana un atbilstošu rīcību veikšana 2023.–2025. Pašvaldības budžets JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

-

P1.2.3. Veicināt peldvietu infrastruktūras noturību 
pret klimata pārmaiņu radītiem riskiem (plūdi, 
krasta erozija)

A - Realizēti pasākumi, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi 
un aizkavētu jūras krastu eroziju

Pastāvīgi Pašvaldības budžets, 
privātais finansējums, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa

P1.2.4. Sekmēt inženierbūves – laivu piestātnes – 
izveidi jūras piekrastē Majoru pludmalē

B - Steķa – laivu piestātnes – izbūve Majoru pludmalē atbilstoši 
teritorijas plānojumam, t.sk. radot jaunu tūristu piesaistes objektu

2023.–2029. Pašvaldības budžets, 
privātais finansējums, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības 
īpašumu nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma 
un uzņēmējdarbības nodaļa, 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa
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P1.3. Lielupes krastu 
infrastruktūras attīstīšana 
un iekļaušana pilsētas 
atpūtas pakalpojumu 
piedāvājumā

P1.3.1. Attīstīt infrastruktūru kājāmgājēju kustības 
nodrošināšanai gar Lielupi, t.sk. pielāgojot to 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem

B 14.P1-
15.P1

Saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu īstenotas un labiekār-
totas publiskās piekļuves vietas ārpus dabas aizsardzības terito-
rijām. Lielupes krastos esošajās palieņu pļavās izveidotas dabas 
takas un skatu platforma

2023.–2029. Pašvaldības budžets, 
privātais finansējums, 
ārējie finanšu avoti, 
valsts budžets

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruk-
tūras investīciju projektu nodaļa

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa, 
Pašvaldības īpašumu nodaļa,  Pilsēt-
plānošanas pārvalde

P1.3.2. Definēt ūdenstransporta attīstības redzēju-
mu, kas paredz upes un jūras izmantošanu, 
īstenot aktivitātes

B - Izstrādāts tematiskais plānojums par mobilitāti, kura ietvaros tiek 
definēta arī ūdenstransporta attīstība. Aktivitāšu īstenošana jūras un 
upes izmantošanai un sasaistei

2024.–2026. Pašvaldības budžets, 
privātais finansējums, 
ārējie finanšu avoti, 
valsts budžets

JVA Attīstbas pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa, 
Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

P1.3.3. Peldvietu un aktīvās atpūtas vietu izveide, 
labiekārtošana un uzlabošana (ugunskura 
un piknika vietas, pārģērbšanās kabīnes, 
labierīcības, rotaļu un sporta laukumi utt.)

A 16.P1 Peldvietu un atpūtas vietu infrastruktūras izveide un pilnveide 
Lielupes krastos

2023.–2029. Pašvaldības budžets, 
ārējie finanšu avoti, 
valsts budžets

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Stratēģis-
kās plānošanas nodaļa, Tūrisma un 
uzņēmējdarbības nodaļa, Jūrmalas 
pašvaldības policija

P1.3.4. Infrastruktūras un inženierkomunikāciju 
izveide/atjaunošana izejās uz upi

B 17.P1 Labiekārtotas izejas uz upi (apgaismojums, atkritumu urnas, ceļa 
segums u.tml.)

2023.–2029. Pašvaldības budžets, 
ārējie finanšu avoti, 
valsts budžets

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruk-
tūras investīciju projektu nodaļa

SIA “Jūrmalas gaisma”, 
JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

P1.3.5. Pilnveidot Jūrmalas ostas infrastruktūru B 18.P1 Jūrmalas ostas darbības un attīstības plānošana, esošās infrastruk-
tūras ilgtspējīga uzturēšana un pakalpojumu kvalitātes nodrošinā-
šana, nepieciešamo investīciju veikšana, ostas uzņēmumu attīstība 
un mārketings. Nodrošināta kuģošanas līdzekļu satiksmes operatīvā 
vadība

2023.–2029. Pašvaldības budžets, 
Jūrmalas ostas pārvaldes 
budžets, ārējie finanšu avoti, 
valsts budžets

Jūrmalas ostas pārvalde JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

P1.3.6. Sekmēt kuģu kanāla padziļināšanu/tīrīšanu 
Lielupes grīvā un navigācijas zīmju izvietoša-
nu upē

A 19.P1 Sekmēta kuģu kanāla Lielupes grīvā padziļināšana/tīrīšana 
un navigācijas zīmju Lielupes upē izvietošana

Pastāvīgi Ārējie finanšu avoti, 
valsts budžets, pašvaldības 
budžets, Jūrmalas ostas 
pārvaldes budžets

Jūrmalas ostas pārvalde JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

Rīcības virziens: Pielāgošanās klimata pārmaiņām (P2)

P2.1. Klimata pārmaiņu ietekmes 
mazināšana un atbilstošu 
aktivitāšu īstenošana

P2.1.1. Ķemeru Vēršupītes applūšanas ierobežoša-
na, konsultējoties ar Ķemeru nacionālo parku

A - Vēršupītes tīrīšanas veikšana, lai ierobežotu applūšanu Pastāvīgi Pašvaldības budžets JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

-

P2.1.2. Detalizēta ainaviskiski vērtīgo teritoriju 
izpēte, pret klimata pārmaiņām jutīgo 
teritoriju uzturēšana un saglabāšana

B - Veikta izpēte un noteiktas pret klimata pārmaiņām jutīgās ainaviski 
vērtīgās teritorijas un vietas, tiek sekmēta to uzturēšana un sagla-
bāšana

2023.–2029. Pašvaldības budžets, 
ārējie finanšu avoti

JVA Pilsētplānošanas pārvalde JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

P2.1.3. Lielupes krastu erozijas risku un teritorijas 
applūšanas novēršana

B 1.P2-4.P2 Realizēti pasākumi, lai aizkavētu Lielupes krastu eroziju, mazinātu 
klimata pārmaiņu ietekmi, krasta līnijas atkāpšanos

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruk-
tūras investīciju projektu nodaļa

Jūrmalas ostas pārvalde

P2.1.4. Ierobežot ar iekšdedzes dzinēju darbinā-
ma privātā autotransporta kustību pilsētā 
atbilstoši Jūrmalas īpašā režīma zonai

A 5.P2 Mazināta ar iekšdedzes dzinēju darbināma privātā transporta 
satiksme pilsētā, mazinot klimata pārmaiņu ietekmi uz pilsētvidi un 
pilsētas iedzīvotājiem, saglabājot tūrisma plūsmu un mērenu/ilgst-
pējīgu attīstību. Papildināta iebraukšanas sistēma, uzlaboti e-pakal-
pojumi iebraukšanai Jūrmalas īpašā režīma zonā. Kontroles iekārtu 
atjaunošana un papildināšana

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pārvalde

JVA Īpašumu pārvaldes Nodokļu 
nodaļa, Jūrmalas pašvaldības policija

P2.2. Notekūdeņu dūņu 
un jūras aļģu pārstrādes 
sekmēšana otrreizējai 
izmantošanai

P2.2.1. Izvērtēt biogāzes ražošanas un izman-
tošanas potenciālu

B - Veikts pētījums par biogāzes ražošanas iespējām (dūņas, aļģes, 
sadzīves atkritumi) ar iespējamu tās izmantošanu pilsētā

2026.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, pašvaldības 
kapitālsabiedrības budžets

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

JVA Attīstības pārvalde, SIA “Jūrmalas 
ūdens”, Īpašumu pārvaldes Kapitāla 
daļu pārvaldīšanas nodaļa

P2.2.2. Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās 
infrastruktūras uzlabojumi

B 6.P2 Dūņu otrreizējas izmantošanas izvērtējums, atbilstošu aktivitāšu 
veikšana

2023.–2029. Pašvaldības kapitālsabie-
drības budžets, pašvaldības 
budžets, ārējie finanšu avoti

SIA “Jūrmalas ūdens” JVA Attīstības pārvaldes Stratēģis-
kās plānošanas nodaļa, Tūrisma un 
uzņēmējdarbības nodaļa, Īpašumu 
pārvaldes Pilsētsaimniecības un labie-
kārtošanas nodaļa

P2.3. Dabas resursu uzskaite, 
apsaimniekošanas plānu 
izveide, ieviešana
un uzraudzība

P2.3.1. Pilsētā pieejamo dabas resursu (minerālūde-
ņi, sērūdeņi, ārstnieciskās dūņas) uzskaite 
kurortoloģijai un aktīva to komunikācija

B - Uzskaitīti Jūrmalā pieejamie dabas resursi kurortoloģijas 
vajadzībām un veiktas atbilstošas aktivitātes

2025.–2027. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti

JVA Tūrisma un uzņēmējdarbības 
attīstības nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa, Komunikācijas 
pārvaldes Mārketinga nodaļa, Sa-
biedrisko attiecību nodaļa

P2.3.2. Dabas teritoriju uzraudzība un apsaimnie-
košana

A - Dabas teritoriju, kurām nav īpaši aizsargājamas teritorijas statuss,  
t.sk. piekrastes, pludmales un tur esošo biotopu, kā arī mežu, 
atvasāju, palieņu pļavu  u.c., uzraudzība un apsaimniekošana

Pastāvīgi Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa, Īpašumu pārval-
des Mežsaimniecības nodaļa

P2.3.3. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju uzraudzī-
ba un apsaimniekošana

A - Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju uzraudzība un apsaimniekoša-
na atbilstoši valsts plānošanas dokumentiem

Pastāvīgi Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa, Īpašumu pārval-
des Mežsaimniecības nodaļa

P2.3.4. Invazīvo augu un dzīvnieku sugu izplatības 
ierobežošana

A - Ierobežota invazīvo augu un dzīvnieku sugu izplatība Pastāvīgi Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas pašvaldības policija JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa, Īpašumu pārval-
des Mežsaimniecības nodaļa

P2.4. Vides monitoringa 
veikšana

P2.4.1. Gaisa kvalitātes monitorings B - Gaisa kvalitātes monitoringa veikšana – gaisa piesārņojuma mazi-
nāšanas plāns pilsētā, gaisa kvalitātes monitorings teritorijās, kur ir 
mājokļi ar malkas apkuri

2023. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

-

P2.4.2. Pilsētas trokšņu kartes izstrāde B - Izstrādāta trokšņu karte 2023.–2024. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti

JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

-
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P2.4.3. Ūdens kvalitātes monitorings peldvietās A - Ūdens kvalitātes monitoringa veikšana peldvietās pie Lielupes un 
Slokas karjera. Tiek koordinēts valsts veiktais ūdens kvalitātes moni-
torings oficiālajās jūras un upes  peldvietās

Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 
budžets

JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

-

P2.4.4. Ūdens kvalitātes monitorings publiski piee-
jamās dzeramā ūdens ņemšanas vietās

B - Tiek veikts ūdens kvalitātes monitorings publiski pieejamās dzeramā 
ūdens ņemšanas vietās

2023.–2025. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

-

P2.4.5. Vides monitoringa veikšana C - Citu vides monitoringu veikšana atbilstoši identificētai nepiecieša-
mība

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

-

P2.5. Zaļā dzīvesveida 
popularizēšana 
un ieviešana

P2.5.1. Pētījuma veikšana par jūrmalnieku t.s. 
ekoloģiskās pēdas nospiedumu un rīcības 
plāna izstrāde tās mazināšanai

A - Izvērtēts jūrmalnieku t.s. ekoloģiskās pēdas nospiedums jeb nega-
tīvā ietekme uz vidi, rīcības plāna izstrāde un ieviešana sadarbībā 
ar jūrmalniekiem

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

P2.5.2. Iedzīvotāju izglītošana un informatīvo 
pasākumu rīkošana par atkritumu šķiroša-
nu, veicinot principa “Ko atnesi, to aiznes” 
ieviešanu un vides tīrības saglabāšanu, par 
Zero Waste jeb bezatkritumu dzīvesveidu, 
ūdenssaimniecības apsaimniekošanu, lietus 
ūdens savākšanas (uzkrāšanas un atkārtotas 
izmantošanas) iespējām utt.

B - Iedzīvotāju izglītošana un informēšanas pasākumu rīkošana par 
atkritumu šķirošanu, veicinot “Ko atnesi, to aiznes” principa ievieša-
nu, apkārtējās vides tīrības saglabāšanu, Zero Waste, ūdenssaim-
niecības apsaimniekošanu, lietus ūdens savākšanas (uzkrāšanas un 
atkārtotas izmantošanas) iespējām utt. 

Pastāvīgi Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa, 
Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa, 
SIA ‘’Jūrmalas ūdens”

P2.6. Meliorācijas un ilgtspējīgas 
lietus ūdens savākšanas 
un attīrīšanas sistēmas 
izveide, pārbūve 
un atjaunošana

P2.6.1. Izstrādāt un ieviest meliorācijas un ilgstpē-
jīgas lietus ūdens savākšanas un attīrīšanas 
sistēmas plānu

A 7.P2 Izstrādāts un ieviests meliorācijas un ilgstpējīgas lietus ūdens 
savākšanas un attīrīšanas sistēmas plāns

Pastāvīgi Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Pilsētplānošanas pārvaldes 
Inženierbūvju nodaļa

-

P2.6.2. Atjaunot, pielāgot un attīstīt meliorācijas 
sistēmas, t.sk. apdzīvotās vietās, lai novērstu 
klimata pārmaiņu veicinātus (sevišķi intensīvu 
lietusgāžu pieauguma) plūdus. Periodiski 
apsekot meliorācijas sistēmu izlaides jūrā un 
ūdenstecēs un, kur nepieciešams, paredzēt 
to atjaunošanas darbus, lai mazinātu plūdu 
sekas un stabilizētu ekosistēmas

A 7.P2 Atjaunotas, pielāgotas un attīstītas meliorācijas sistēmas, t.sk. 
apdzīvotās vietās, lai novērstu klimata pārmaiņu veicinātus (sevišķi 
intensīvu lietusgāžu pieauguma) plūdus. Periodiski apsekotas melio-
rācijas sistēmu izlaides jūrā un ūdenstecēs un paredzēti to atjauno-
šanas darbi, lai mazinātu plūdu sekas un stabilizētu ekosistēmas

Pastāvīgi Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Pilsētplānošanas pārvaldes 
Inženierbūvju nodaļa

SIA ‘’Jūrmalas ūdens”, JVA Īpašu-
mu pārvaldes Kapitāla daļu pār-
valdīšanas nodaļa

P2.6.3. Jūrmalas meliorācijas sistēmu tehniskā 
apsekošana un reģistrēšana Meliorācijas 
kadastrā

A - Apsekotas un Meliorācijas kadastrā reģistrētas meliorācijas 
sistēmas

Pastāvīgi Pašvaldības budžets JVA Pilsētplānošanas pārvaldes 
Inženierbūvju nodaļa

-

P2.7. Pašvaldības ēku 
pielāgošana klimata 
pārmaiņām

P2.7.1. Rīcības plāna izstrāde pašvaldības ēku 
pielāgošanai klimata pārmaiņām

B - Noteikts visu pašvaldības valdījumā, īpašumā vai ilgtermiņa nomā 
esošo ēku tehniskais stāvoklis, t.sk. energoefektivitātes rādītāji, 
un izstrādāts rīcības plāns ar definētām rīcībām, termiņiem un to 
izmaksām. Noteikta šo ēku pārbūve vai atjaunošana prioritārā 
secībā, norādot to izmantošanas mērķi

2023.–2024. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti

JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības 
īpašumu tehniskā nodrošinājuma 
nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa

P2.7.2. Gaisa atdzesēšanas sistēmu uzstādīšanas 
nepieciešamības un uzturēšanas izvērtēšana 
publiskās telpās

B - Izvērtēta gaisa atdzesēšanas sistēmu uzstādīšanas nepieciešamī-
ba un uzturēšana publiskās telpās, prioritāri – veselības aprūpes 
iestādēs, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, 
pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs

2023.–2024. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti

JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības 
īpašumu tehniskā nodrošinājuma 
nodaļa

Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes, sociālās iestādes, 
JVA Izglītības pārvalde

Rīcības virziens: Klimatneitrāla un resursefektīva apsaimniekošana (P3)

P3.1. Atkritumu 
apsaimniekošanas 
pilnveide

P3.1.1. Palielināt šķiroto atkritumu nodošanas 
vietu skaitu un popularizēt to izmantošanu 
iedzīvotāju vidū

A - Palielināts šķiroto atkritumu nodošanas vietu skaits un popularizēta 
to izmantošana iedzīvotāju vidū

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

JVA Komunikācijas pārvaldes Sabie-
drisko attiecību nodaļa

P3.1.2. Bioloģisko atkritumu savākšanas sistēmas 
izveide

A - Izveidota un attīstīta bioloģisko atkritumu savākšanas sistēma 2023.–2025. Pašvaldības budžets JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

-

P3.1.3. Tekstilatkritumu savākšanas sistēmas izveide B - Izveidota tekstilatkritumu savākšanas sistēma 2023.–2025. Pašvaldības budžets JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

-

P3.1.4. Izveidot pilsētā papildu laukumu atkritumu 
šķirošanai 

B - Izveidots otrs atkritumu šķirošanas laukums pilsētā 2024.–2025. Pašvaldības budžets JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

-

P3.1.5. Rekultivētās atkritumu izgāztuves uzturēšana 
un monitorings

A - Veikta rekultivētās atkritumu izgāztuves “Priedaine” uzturēšana 
un uzraudzība

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa, 
Jūrmalas pašvaldības policija

P3.1.6. Nešķirotu sadzīves atkritumu sagatavošanas, 
pārstrādes un reģenerācijas tehnoloģisko 
procesu attīstība un pilnveidošana

B - Attīstīti nešķirotu sadzīves atkritumu sagatavošanas, pārstrādes 
un reģenerācijas tehnoloģiskie procesi Jūrmalā

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

-

P3.2. Uzlabot siltumapgādes 
sistēmu un tās apsaimnie-
košanu, informēt iedzī-
votājus  visā Jūrmalas 
teritorijā

P3.2.1. Sabiedriskā pakalpojuma – siltumapgādes 
– sniegšanas nepārtrauktības, drošības un 
kvalitātes nodrošināšana

A - Palielināts pakalpojumu klāsts, sekmēts līgumu (objektu) skaita 
pieaugums. Veikta klientu skaita palielināšana un pakalpojumu 
diversifikācija. Modernizēta siltumapgādes infrastruktūra. Tiek 
izmantoti atjaunīgie energoresursi un sekmēta energoefektivitātes 
paaugstināšana, nodrošinot klimata ilgtermiņa mērķu sasniegšanu

2023.–2029. Pašvaldības kapitālsabie-
drības budžets, pašvaldības 
budžets, ārējie finanšu avoti

SIA “Jūrmalas siltums” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla 
daļu pārvaldīšanas nodaļa, Attīstības 
pārvaldes Stratēģiskās plānošanas 
nodaļa

P3.2.2. Izstrādāt pašvaldības noteikumus, kas nosa-
ka teritorijas, kur CSA vai AER izmantošana 
ir prioritāte

B - Veikta izpēte, izstrādāti pašvaldības saistošie noteikumi,  uzsākta to 
ieviešana

2025.–2029. Pašvaldības budžets, 
pašvaldības kapitālsabiedrī-
bas budžets

JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

JVA Pilsētplānošanas pārvalde, Īpašumu 
pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas 
nodaļa, SIA “Jūrmalas siltums”
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P3.2.3. Veicināt rūpniecisko objektu un publisko 
būvju pieslēgšanu CSA vai veicināt tādu AER 
izmantošanu, kas nerada gaisu piesārņojošo 
vielu emisijas

B - Izstrādāts rīcības plāns, sekmēta tā ieviešana 2023.–2029. Pašvaldības budžets, 
pašvaldības kapitālsabiedrī-
bas budžets

JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības 
īpašumu nodaļa

JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla 
daļu pārvaldīšanas nodaļa, Attīstības 
pārvaldes Stratēģiskās plānošanas 
nodaļa, SIA “Jūrmalas siltums”

P3.2.4. Sabiedrības informēšana, t.sk. par individu-
ālo apkures iekārtu pareizu ekspluatāciju, 
par labu kurināmā sadedzināšanas praksi, 
par koksnes kurināmā dedzināšanas ietekmi 
uz veselību un vidi. Neefektīvo biomasas sa-
dedzināšanas iekārtu nomaiņas veicināšana

B - Veikta regulāra iedzīvotāju informēšana  vietējos laikrakstos un 
kapitālsabiedrības tīmekļvietnē par aktuāliem siltumapgādes 
jautājumiem, pēc iedzīvotāju pieprasījuma organizētas tikšanās ar 
iedzīvotājiem, pēc dzīvokļu īrnieku/īpašnieku individuāla pieprasī-
juma izskaidrota dzīvojamo māju siltumapgādes izmaksu veidoša-
nās. Tiek organizēta klientu aptauja reizi gadā par siltumapgādes 
pakalpojuma kvalitāti Jūrmalā utt.

2023.–2029. Pašvaldības kapitālsabiedrī-
bas budžets

SIA “Jūrmalas siltums” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

P3.3. Uzlabota, kvalitatīva 
ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēma, 
tās apsaimniekošana 
visā Jūrmalas teritorijā

P3.3.1. Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības, 
drošības un kvalitātes nodrošināšana

A 7.P3-9.P3 Nodrošināti prasībām atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi saskaņā 
ar ekonomiski pamatotām sabiedrisko pakalpojumu izmaksām. 
Veikta kapitālsabiedrības infrastruktūras modernizācija, pārbūve, 
paplašināšana

2023.–2029. Pašvaldības kapitālsabie-
drības budžets, pašvaldības 
budžets, ārējie finanšu avoti

SIA “Jūrmalas ūdens” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla 
daļu pārvaldīšanas nodaļa, Attīstības 
pārvaldes Stratēģiskās plānošanas 
nodaļa

P3.3.2. Palielināt pieslēgumu skaitu centralizētajai 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, 
izveidot pašvaldības līdzfinansējuma mehā-
nismu sistēmas pieslēgšanai

B - Izveidots pašvaldības līdzfinansējuma mehānisms, palielināts 
pieslēgumu skaits centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmai

2023.–2024. Pašvaldības kapitālsabie-
drības budžets, pašvaldības 
budžets

JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla 
daļu pārvaldīšanas nodaļa

SIA “Jūrmalas ūdens”

P3.3.3. Notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu 
pilnveide

B 10.P3-
15.P3

Izvērtēta jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Lielupē vai 
esošā spiedvada Jūrmala-Rīga atjaunošana. Uzsākta ieviešana

2023.–2029. Pašvaldības kapitālsabie-
drības budžets, pašvaldības 
budžets, ārējie finanšu avoti

SIA “Jūrmalas ūdens” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

Rīcības virziens: Ēku energoefektivitātes celšana (P4)

P4.1. Energoefektivitātes 
pasākumu izstrāde 
un ieviešana

P4.1.1. Ilgtspējīgas energopārvaldības plāna 
izstrāde un ieviešana

A - Izstrādāts ilgstpējīgs energopārvaldības plāns 2023.–2029. gad-
am (izstrāde 2022.–2023. gadā) un veikta tā ieviešana

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets, 
pašvaldības kapitālsabiedrī-
bu budžeti

JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

Visas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldī-
bas iestādes un kapitālsabiedrības

P4.1.2. Pašvaldības ēku energoefektivitātes un 
mikroklimata uzlabošana, energoefektivitātes 
paaugstināšana, jaunu risinājumu ieviešana 
energopatēriņa samazināšanai pašvaldības 
un tās kapitālsabiedrību ēkās, t.sk. fasāžu 
siltināšana, logu nomaiņa, autonomo ventilā-
cijas iekārtu (rekuperācijas) uzstādīšana, ēku 
automatizācija u.c.

A 1.P4-4.P4 Uzlabota pašvaldības ēku energoefektivitāte un mikroklimats, ievi-
esti jauni risinājumi energopatēriņa samazināšanai pašvaldības un 
tās kapitālsabiedrību ēkās (fasāžu siltināšana, veco logu nomaiņa, 
autonomo ventilācijas iekārtu (rekuperācijas) uzstādīšana, ēku 
automatizācija u.c.)

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets, 
pašvaldības kapitālsabiedrī-
bu budžeti

JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

Visas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldī-
bas iestādes un kapitālsabiedrības

P4.1.3. Energopatēriņa uzskaite (t.sk. patēriņa 
uzskaites automatizācija) pašvaldības un tās 
kapitālsabiedrību ēkās

A - Tiek veikta automatizēta energopatēriņa uzskaite pašvaldības un 
tās kapitālsabiedrību ēkās

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti

JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

Visas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldī-
bas iestādes un kapitālsabiedrības

P4.1.4. Alternatīvu elektroapgādes un siltumapgādes 
risinājumu integrēšana pašvaldības un tās 
kapitālsabiedrības ēkās

B - Integrēti alternatīvi elektroapgādes un siltumapgādes risinājumi 
pašvaldības un tās kapitālsabiedrību ēkās

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, pašvaldības 
kapitālsabiedrību budžeti

JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

Visas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldī-
bas iestādes un kapitālsabiedrības

P4.1.5. Siltumapgādes sistēmu energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi

B - Īstenoti siltumapgādes sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību ēkās

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, pašvaldības 
kapitālsabiedrību budžeti

SIA “Jūrmalas siltums” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa, 
Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa

P4.1.6. Saules enerģijas potenciāla izpēte saules 
bateriju izvietošanai uz daudzdzīvokļu, 
uzņēmēju un pašvaldības ēku jumtiem un 
teritorijās. Aktīva komunikācija par saules 
enerģijas potenciālu ar minēto ēku grupu 
īpašniekiem

B - Īstenoti pasākumi un aktivitātes pilnvērtīgai saules enerģijas po-
tenciāla izmantošanai pašvaldības ēkās

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, pašvaldības 
kapitālsabiedrību budžeti

JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

Visas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldī-
bas iestādes un kapitālsabiedrības

P4.2. Mājokļa kapitāla 
pieauguma un dzīvojamo 
ēku uzlabošana, atbalstot 
ēku energoefektivitātes 
celšanu

P4.2.1. Īstenot mājokļu attīstības programmu saistībā 
ar energoefektivātes uzlabošanu (koncep-
tuālais ziņojums)

C - Ieviesta mājokļu politika atbilstoši konceptuālajam ziņojumam par 
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti

JVA Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu 
nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa

P4.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides pie-
mērošana gandrīz nulles un zema enerģijas 
patēriņa ēkām

C - Veikts izvērtējums. Izstrādātas un ieviestas vadlīnijas nekustamā 
īpašuma nodokļa atlaidēm gandrīz nulles un zema enerģijas 
patēriņa ēkām

(2024.) 
2025.–2029.

Pašvaldības budžets JVA Īpašumu pārvaldes Nodokļu 
nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa, Pilsētplānošanas 
pārvalde

P4.2.3. Pašvaldības atbalsts daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo ēku energoefektivitātes celšanai

A 5.P5 Sniegts finansiāls atbalsts tehniskās dokumentācijas izstrādei. 
Sniegta informācija par energoefektivitātes uzlabošanas pasāku-
miem

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti

JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

SIA “Jūrmalas siltums”, 
JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

P4.2.4. Konsultācijas iedzīvotājiem par energoefek-
tivitātes pasākumiem

A - Informēšanas un motivēšanas pasākumi dzīvokļu īpašniekiem par 
energoefektivitātes pasākumu īstenošanas iespējām

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, pašvaldības 
kapitālsabiedrības budžets

JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

SIA “Jūrmalas siltums”, 
JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa
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P4.2.5. Pašvaldības atbalsta programmas izveidoša-
na pagalmu labiekārtošanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām, kurās veikti energoefek-
tivitātes paaugstināšanas pasākumi un 
atjaunotas fasādes

C - Izstrādātas vadlīnijas un veikta atbalsta programmas ieviešana 2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības 
īpašumu nodaļa, Dzīvokļu nodaļa, 
Pilsētplānošanas pārvalde

Prioritāte: Konkurētspējīga, pieejama un iekļaujoša izglītība (I)

Rīcības virziens: Augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību orientēti pedagogi (I1)

I1.1. Nodrošināt intelektuālo 
kapacitāti izglītības ies-
tādēs,  veicinot zināšanu 
apmaiņu

I1.1.1. Rīcību/pasākumu, atlases un priekšrocību 
sistēmas izveide un īstenošana jaunu vai 
augsti profesionālu pedagogu piesaistei

A - Apstiprināta rīcību/pasākumu, atlases un priekšrocību sistēma, sas-
kaņā ar kuru tiek piesaistīti jauni vai augsti profesionāli pedagogi

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde JVA Personāla nodaļa, Administratīvi 
juridiskās pārvaldes Juridiskā nodroši-
nājuma nodaļa, Jūrmalas valstpilsētas 
pašvaldības izglītības iestādes

I1.1.2. Konkurētspējīga pedagogu atalgojuma ie-
viešana atbilstoši Izglītības attīstības pamat-
nostādnēm 2021.–2027. gadam

A - Nodrošināts Pierīgas reģionā konkurētspējīgs pedagogu atalgo-
jums, kas atbilst Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.–2027. 
gadam

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes

I1.1.3. Pedagogu novērtēšanas kritēriju izstrāde un 
ieviešana pēc vienotiem principiem

A - Pedagogu novērtēšana pašvaldībā tiek veikta, izmantojot pēc 
vienota principa izstrādātus kritērijus

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde JVA Personāla nodaļa, JVA Adminis-
tratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā 
nodrošinājuma nodaļa, Jūrmalas 
valstpilsētas pašvaldības izglītības 
iestādes

I1.1.4. Pedagogu novērtēšanas nolikuma izstrāde/
pilnveide un labāko pedagogu apbalvošana

A - Izstrādāts un pilnveidots pedagogu novērtēšanas nolikums, katru 
gadu tiek apbalvoti labākie pedagogi pašvaldībā (vismaz viens 
katrā jomā)

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes

I1.1.5. Pieredzes apmaiņas un sadarbības vei-
cināšanas pasākumu organizēšana starp 
pašvaldības izglītības iestādēm un citām 
pašvaldībām

A - Ne retāk kā divas reizes gadā tiek organizēti pieredzes apmaiņas 
un sadarbības veicināšanas pasākumi starp pašvaldības izglītības 
iestādēm, citām pašvaldībām

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes

I1.1.6. Pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju 
digitālo kompetenču pilnveides atbalsta 
pasākumu organizēšana digitālo prasmju 
attīstīšanai un jēgpilnai tehnoloģiju izmanto-
šanai izglītības procesā

A - Katru gadu tiek apzinātas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu 
un iestāžu vadītāju digitālo prasmju pilnveides vajadzības un tiek 
noorganizēti atbalsta pasākumi, kas nodrošina nepieciešamo 
digitālo prasmju apguvi

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes

I1.1.7. Starptautiskās sadarbības veicināšana mūs-
dienīgas un kvalitatīvas izglītības attīstībai

B - Noslēgti starptautiskas sadarbības līgumi vai vienošanās par 
partnerattiecībām starptautisku pasākumu īstenošanai (vismaz pieci 
projekti gadā). Interešu izglītībā katru gadu tiek īstenoti vismaz divi 
vietējas nozīmes projekti un/vai  starptautisks projekts. Tiek nodroši-
nāta dalība vietējās un starptautiskās sacensībās un konkursos

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes

I1.2. Pilnveidot pedagogu mo-
tivēšanas sistēmu

I1.2.1. Izpētes par pedagogu apmierinātību ar 
darba vidi un dzīves kvalitāti veikšana

A - Vienu reizi gadā tiek veikta aptauja par pedagogu apmierinātību 
ar darba vidi un dzīves kvalitāti un apkopoti tās rezultāti

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde JVA Personāla nodaļa, Administratīvi 
juridiskās pārvaldes Juridiskā nodroši-
nājuma nodaļa, Jūrmalas valstpilsētas 
pašvaldības izglītības iestādes

I1.2.2. Pašvaldības atbalsts pedagogu pārkvali-
ficēšanās nodrošināšanai un profesionālo 
iemaņu attīstīšanai

A - Nodrošināts atbalsts pedagogiem kursu apmeklēšanai, supervīzi-
jām, pārkvalificēšanās iespējām un profesionālo iemaņu attīstīšanai

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes

I1.2.3. Saskaņota rīcības plāna izveide pedagogu  
dzīves kvalitātes uzlabošanai

B - Izstrādāts rīcības plāns pedagogu dzīves kvalitātes uzlabošanai 2023. Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes

I1.2.4. Jūrmalas iedzīvotāja kartes piešķiršana vi-
siem Jūrmalas pašvaldības dibināto izglītības 
iestāžu pedagogiem

A - Jūrmalnieka karte ir piešķirta visiem Jūrmalas pašvaldības dibināto 
izglītības iestāžu pedagogiem

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes, JVA Attīstības pār-
valdes Tūrisma un uzņēmējdarbības 
attīstības nodaļa

I1.2.5. Izglītības iestāžu personāla motivācijas un 
atbalsta pasākumu izstrāde un īstenošana

A - Noteikti kritēriji transporta pakalpojuma izdevumu pilnai vai daļējai  
kompensēšanai. Pedagogi saņem pilnu vai daļēju kompensāciju 
par transporta pakalpojuma izdevumiem. Tiek īstenoti izglītības ies-
tāžu personālu motivējoši pasākumi (piemēram, veselības apdro-
šināšana, atvaļinājuma pabalsts, prēmijas). Tiek izvērtēta iespēja 
nodrošināt brīvpusdienas izglītības iestāžu pedagogiem, atbilstoši 
izvērtējumam  tiek nodrošināta izpilde

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde JVA Personāla nodaļa, Administratīvi 
juridiskās pārvaldes Juridiskā nodroši-
nājuma nodaļa, Jūrmalas valstpilsētas 
pašvaldības izglītības iestādes

Rīcības virziens: Izglītības satura un procesa attīstība (I2)

I2.1. Uzlabot izglītības 
pakalpojumu kvalitāti 
un efektivitāti

I2.1.1. Mērķu izvirzīšana katrai vispārizglītošās 
izglītības iestādei augstāko iespējamo rezul-
tātu sasniegšanai

A - Katra Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dibināta vispārējās izglī-
tības iestāde ir izstrādājusi iestādes attīstības stratēģiju un definējusi 
iestādes mērķus, kas ir vērsti uz  iestādes augstāko iespējamo 
rezultātu sasniegšanu un attīstību

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādes, JVA 
Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa

I2.1.2. Mērķtiecīgs darbs un atbalsta sniegšanas 
turpināšana talantīgajiem izglītojamajiem

A - Katrā izglītības iestādē un visā pašvaldībā tiek organizēti atbalsta 
pasākumi un mērķtiecīgs darbs ar talantīgajiem izglītojamajiem

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādes
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I2.1.3. Vides izglītības veicināšanas pilnveide visās 
izglītības iestādēs ekoskolas statusa iegūša-
nai un saglabāšanai

A - Izglītības iestādes pastāvīgi pilnveido savu darbu ekoskolas statusa 
iegūšanai vai saglabāšanai. 2029. gadā visas Jūrmalas izglītības 
iestādes ir ieguvušas ekoskolas statusu

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti

JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes

I2.1.4. Izglītojošu moduļu par kūrortpilsētas vidi, 
procesiem dabā un dabas vērtībām ievieša-
na visās izglītības iestādēs

A - Daudzfunkcionālā dabas tūrisma centra Ķemeros piedāvājuma ie-
tvaros izstrādāti izglītojoši moduļi par kūrortpilsētas vidi, procesiem 
dabā un dabas vērtībām. Ieviesta izglītības moduļu apguve visās 
izglītības iestādēs 

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes, JVA Attīstības pār-
valdes Tūrisma un uzņēmējdarbības 
attīstības nodaļa

I2.1.5. Starptautiska un valsts mēroga projektu 
īstenošana konkurētspējas veicināšanai

A - Īstenoti starptautiski vai valsts mēroga projekti konkurētspējas 
veicināšanai

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes

JVA Izglītības pārvalde, Attīstības 
pārvaldes Stratēģiskās plānošanas  
nodaļa

I2.2. Nodrošināt vispusīgu 
iekļaujošās izglītības 
piedāvājumu atbilstoši 
izglītojamo vajadzībām

I2.2.1. Profesionālās pilnveides kursi un pedagogu 
pieredzes apmaiņa iekļaujošās izglītības 
metožu apzināšanai un atbalsta pielietoša-
nai

A - Izglītības iestāžu pedagogi piedalās profesionālās pilnveides 
kursos un pieredzes apmaiņas pasākumos iekļaujošās izglītības 
metožu un atbalsta pielietošanai

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes

I2.2.2. Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības 
centra atbalsta sniegšana izglītojamā pārejai 
no vienas izglītības iestādes uz citu

A - Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centrs pēc pieprasījuma 
sniedz atbalstu izglītojamā pārejai no vienas izglītības iestādes uz 
citu

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets Jūrmalas Iekļaujošās izglītības 
attīstības centrs

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas 
valstspilsētas pašvaldības izglītības 
iestādes

I2.2.3. Reitterapijas nodarbību pieejamības 
nodrošināšana atbilstoši izglītojamo va-
jadzībām

A - Reitterapijas nodarbības pieejamas atbilstoši izglītojamo va-
jadzībām

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes

I2.2.4. NVO piesaiste pielāgotas interešu izglītības 
(sports, kultūra, māksla) nodrošināšanai 
izglītojamajiem

A - Noslēgti sadarbības līgumi vai vienošanās ar NVO par  pielāgotas 
interešu izglītības (sports, kultūra, māksla) nodrošināšanu

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iz-
glītības iestādes, Jūrmalas Labklājības 
pārvaldes Sabiedrības integrācijas 
nodaļa

I2.2.5. Brīvpusdienu nodrošināšanas turpināšana 
visiem izglītības iestāžu izglītojamajiem

A - Vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras un mūsdienī-
ga aprīkojuma nodrošināšana atbilstoši prasībām un mūsdienu 
tendencēm

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes, Jūrmalas Labklājī-
bas pārvalde

I2.2.6. Iekļaujošās izglītības pieejas nodrošināšanas 
turpināšana visās izglītības pakāpēs

A - Iekļaujošās izglītības pieeja nodrošināta visās izglītības pakāpēs 2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes, Jūrmalas Iekļaujo-
šās izglītības attīstības centrs

I2.2.7. Izglītības iestāžu, ģimeņu un vietējo kopienu 
sadarbība reemigrējošo un imigrantu bērnu 
aktīvai iesaistei izglītības procesā

A - Atbilstoši pieprasījumam veicināta un atbalstīta reemigrējušo un 
imigrantu bērnu iesaiste izglītības procesā

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes, Jūrmalas Labklājī-
bas pārvalde

I2.3. Pilnveidot izglītības iestāžu 
mācību vidi un resursus 
mūsdienīga un kvalitatīva 
izglītības piedāvājuma 
nodrošināšanai

I2.3.1. Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras 
un mūsdienīga aprīkojuma nodrošināšana 
atbilstoši prasībām un mūsdienu tendencēm

A 1.I1-12.I1 Pirmsskolas izglītības iestādēs ir nodrošināts/pilnveidots mūsdienīgs 
aprīkojums atbilstoši prasībām un mūsdienu tendencēm (t.sk. vides 
pieejamība). Veikti nepieciešamie pirmsskolas izglītības iestāžu 
remonti; izvērtējot prioritāro secību, veikta pirmsskolas izglītības 
iestāžu pārbūve un atjaunošana (indikatīvi – PII "Madara", PII 
"Saulīte", PII "Mārīte" u.c.)

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas pirmsskolas izglītības 
iestādes

JVA Izglītības pārvalde, Īpašumu pār-
valdes Pašvaldības īpašumu tehniskā 
nodrošinājuma nodaļa, Attīstības 
pārvaldes Infrastruktūras investīciju 
projektu nodaļa

I2.3.2. Vispārējās vidējās izglītības iestāžu infras-
truktūras un mūsdienīga aprīkojuma no-
drošināšana atbilstoši prasībām un mūsdienu 
tendencēm

A 13.I1-17.I1 Vispārējās vidējās izglītības iestādēs ir nodrošināts/pilnveidots 
mūsdienīgs aprīkojums atbilstoši prasībām un mūsdienu tendencēm 
(t.sk. vides pieejamība). Veikti nepieciešamie vispārējās izglītī-
bas iestāžu remonti. Atbalstīta un īstenota Vaivaru pamatskolas 
infrastruktūras attīstība, sekmēta citu vispārējās izglītības iestāžu 
atjaunošana/pārbūve. Izveidotas drošas velonovietnes pie visām 
izglītības iestādēm atbilstoši izglītojamo vajadzībām

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Vispārējās izglītības iestādes JVA Izglītības pārvalde, Īpašumu pār-
valdes Pašvaldības īpašumu tehniskā 
nodrošinājuma nodaļa, Attīstības 
pārvaldes Infrastruktūras investīciju 
projektu nodaļa

I2.3.3. Izglītības iestāžu sporta laukumu atjaunoša-
na un pārbūve

A 18.I1-24.I1 Atjaunoti vispārējās izglītības iestāžu sporta laukumi (indikatīvi – 
Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas, Jūrmalas Mežmalas pamatsko-
las, Jūrmalas Ķemeru pamatskolas, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas u.c.)

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruk-
tūras investīciju projektu nodaļa

Jūrmalas Sporta servisa centra Infra-
struktūras apsaimniekošanas nodaļa, 
JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas 
valstspilsētas pašvaldības vispārējās 
vidējās izglītības iestādes

I2.3.4. Mācību līdzekļu, literatūras, inventāra, t.sk. 
sportam, attālinātās piekļuves iespēju nodro-
šināšana mūsdienīgam mācību procesam

A - Ir nodrošināti mācību līdzekļi, literatūra, inventārs, iespējas dalībai 
attālināti organizētās mācību stundās u.c. līdzekļi/pasākumi mūsdi-
enīgam mācību procesam

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes

I2.3.5. Pietiekama ātruma un veiktspējas interneta 
pieslēguma nodrošināšana visās izglītības 
iestādēs

A - Visās izglītības iestādēs ir pieejams pietiekama ātruma un veiktspē-
jas interneta pieslēgums

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pārvalde

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas 
valstspilsētas pašvaldības izglītības 
iestādes
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I2.3.6. Nodrošināt daudzfunkcionālas viedkartes 
lietošanas iespējas Jūrmalas vispārējās 
izglītības iestādēs

A - Viedkartes lietotājam nodrošināti šādi pakalpojumi:
- skolēna/skolotāja ID karte;
- ieeja skolā;
- braukšanas karte sabiedriskajā transportā;
- pusdienu saņemšana; 
- savienojumam ar citām izglītības iestādēm; 
- iekļūšana skolu sporta laukumos pēc mācību stundu beigām;
- interešu izglītības pulciņu apmeklēšana

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas 
valstspilsētas pašvaldības vispārējās 
izglītības iestādes

I2.4. Rast risinājumus atbalsta 
nodrošināšanai ikviena 
izaugsmei

I2.4.1. Kompetenču pieejas nodrošināšana vispārē-
jās izglītības saturā

A - Vispārējās izglītības apguvē ir nodrošināts kompetenču pieejā 
balstīts saturs

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets Vispārējās izglītības iestādes JVA Izglītības pārvalde

I2.4.2. Pašvaldības koordinēts starpinstitūciju 
sadarbības process un procedūras, iesaistot 
skolas, pašvaldības dienestus, vecākus un 
citus kopienas locekļus

A - Tiek īstenots pašvaldības koordinēts starpinstitūciju sadarbības 
process un procedūras, iesaistot skolas, pašvaldības dienestus, 
vecākus un citus kopienas locekļus

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes

I2.4.3. Mērķtiecīgi koordinēta atbalsta sniegšana 
izglītojamajiem mācīšanās sekmēšanai un 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku 
mazināšanai

A - Nodrošināts mērķtiecīgi koordinēts  atbalsts izglītojamo mācīšanās 
sekmēšanai un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku maz-
ināšanai

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes

I2.4.4. Sadarbības stiprināšana starp izglītības 
iestādēm, jauniešu centriem, nevalstiskajām 
organizācijām, darba devējiem, ģimenēm un 
plašāku vietējo kopienu NEET jauniešu NVO 
aktīvai iesaistei

A - Tiek īstenoti projekti sadarbībā ar jauniešu centriem, nevalstiska-
jām organizācijām, darba devējiem, ģimenēm un plašāku vietējo 
kopienu NEET jauniešu NVO aktīvai iesaistei

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs

I2.4.5. Komplekss, individualizēts atbalsts jaunie-
šiem, kas nav iesaistīti ne izglītības apguvē, 
ne nodarbinātībā, lai sekmētu viņu atgrie-
šanos izglītības apguvē vai nodarbinātībā, 
kā arī lai veicinātu viņu piederību vietējai 
kopienai

A - Sniegts komplekss, individualizēts atbalsts jauniešiem, kas nav 
iesaistīti ne izglītības apguvē, ne nodarbinātībā, lai sekmētu viņu 
atgriešanos izglītības apguvē vai nodarbinātībā, kā arī lai veicinātu 
viņu piederību vietējai kopienai

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādes, Jūrma-
las Bērnu un jauniešu interešu centrs, 
Jūrmalas Labklājības parvalde, JVA 
Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņē-
mējdarbības attīstības nodaļa

I2.4.6. Izglītības iestāžu padomes un izglītojamo 
pašpārvaldes darbības stiprināšana, nodro-
šinot izglītojamo reālu līdzdalību (no objekta 
par subjektu),  veicinot pilsoniskās līdzdalī-
bas  kompetenču attīstību

A - Nodrošināta un stiprināta Izglītības konsultatīvās padomes darbība. 
Stiprinātas izglītības iestāžu padomes un izglītojamo pašpārvaldes

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādes, Jūrmalas 
Bērnu un jauniešu interešu centrs

I2.5. Attīstīt uzņēmējspējas 
jauniešiem

I2.5.1. Sadarbības projektu īstenošana starp uzņē-
mējiem/institūcijām un izglītības iestādēm

A - Īstenoti sadarbības projekti starp uzņēmējiem/institūcijām un izglītī-
bas iestādēm – vismaz viena sadarbība gadā

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādes, Jūrmalas 
Bērnu un jauniešu interešu centrs, JVA 
Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņē-
mējdarbības attīstības nodaļa

I2.5.2. "Junior Achievement" programmas īste-
nošanas turpināšana Jūrmalas vispārējās 
izglītības iestādēs

B - Tiek īstenota "Junior Achievement Latvia" programma atbilstoši 
pieprasījumam

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas 
valstspilsētas pašvaldības vispārējās 
izglītības iestādes

I2.6. Nodrošināt sabiedrības 
līdzdalību un atbalstu 
izglītības procesā

I2.6.1. Organizēts  metodiskais, zinātniskais, 
informatīvais un citāda veida intelektuālais 
atbalsts izglītojamo vecākiem izglītojamā 
mācīšanās kvalitātes uzlabošanai

A - Pastāvīgi tiek organizēts metodiskais, zinātniskais, informatīvais un 
citāda veida intelektuālais atbalsts izglītojamo vecākiem izglītoja-
mā mācīšanās kvalitātes uzlabošanai

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādes

I2.6.2. Konsultāciju nodrošināšana ģimenēm bērnu 
audzināšanas jautājumos

A - Atbilstoši pieprasījumam tiek sniegtas konsultācijas ģimenēm bērnu 
audzināšanas problēmu risināšanai

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādes

I2.6.3. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana 
augstskolās un koledžās studējošajiem paš-
valdības darba tirgum aktuālajās profesijās

B - Atbilstoši noteiktajam studējošo vietu skaitam augstskolās un kole-
džās pašvaldība sniedz līdzfinansējumu pašvaldības darba tirgum 
aktuālo profesiju apgūšanai

2024.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas Labklājības pārvalde, 
JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, 
Kultūras nodaļa, Īpašumu pārvaldes 
Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa, 
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
kapitālsabiedrības

Rīcības virziens: Augstu sasniegumu profesionālās ievirzes izglītībā veicināšana (I3)

I3.1. Pilnveidot jauno talantu 
attīstībai atbilstošu vidi 
sportā

I3.1.1. Atbalsta programmas sporta speciālistu 
piesaistei izstrāde un ieviešana

A - Izstrādāta efektīva atbalsta programma sporta speciālistu piesaistei 
un sekmēta tās ieviešana

2023. 
(izstrāde), 
2024.–2029. 
(ieviešana)

Pašvaldības budžets Jūrmalas Sporta servisa centra 
Projektu ieviešanas nodaļa

Jūrmalas Sporta skola, Jūrmalas Fut-
bola skola, JVA Izglītības pārvalde

I3.1.2. Atbalsta programmas (stratēģijas) jauno 
talantu attīstībai Jūrmalai prioritārajos sporta 
veidos izstrāde un ieviešana

A - Izstrādāta atbalsta programmas stratēģija jauno talantu attīstībai 
Jūrmalai prioritārajos sporta veidos (basketbols, pludmales volej-
bols, futbols, handbols)

2023. 
(izstrāde), 
2024.–2029. 
(ieviešana)

Pašvaldības budžets Jūrmalas Sporta servisa centra 
Projektu ieviešanas nodaļa

Jūrmalas Sporta skola, Jūrmalas Fut-
bola skola, JVA Izglītības pārvalde

I3.1.3. Jaunu, talantīgu sportistu apzināšana un 
nepieciešamā individuālā atbalsta sniegšana

A - Katru gadu tiek apzināti jaunie, talantīgie sportisti un sniegts nepie-
ciešamais individuālais atbalsts

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets Jūrmalas Sporta servisa centra 
Projektu ieviešanas nodaļa

Jūrmalas Sporta skola, Jūrmalas Fut-
bola skola, JVA Izglītības pārvalde
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I3.1.4. Mūsdienīgu mācību līdzekļu, inventāra, 
infrastruktūras un jaunāko tehnisko līdzekļu 
pieejamības nodrošināšana treniņu procesā, 
treneru profesionālās pilnveides nodrošinā-
šana

A 1.I3 Izglītības iestādes ir nodrošinātas ar mūsdienīgiem mācību līdzek-
ļiem, inventāru un jaunākajiem tehniskajiem līdzekļiem treniņu 
procesa organizēšanai

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Sporta servisa centrs Jūrmalas Sporta skola, Jūrmalas Fut-
bola skola, JVA Izglītības pārvalde

I3.1.5. Augstākā līmeņa sportistu komandu izveide 
Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības prioritāra-
jos sporta veidos

B - Izveidotas un darbojas augstākā līmeņa sportistu komandas Jūrma-
las valstpilsētas pašvaldības prioritārajos sporta veidos

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets Jūrmalas Sporta servisa centrs Jūrmalas Sporta skola, Jūrmalas 
Futbola skola

I3.1.6. Motivējošas atbalsta sistēmas izveide 
Jūrmalas pilsētas sportistiem un treneriem un 
tās ieviešana

B - Ir izveidota un īstenota motivējoša atbalsta sistēma Jūrmalas sportis-
tiem un treneriem

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets Jūrmalas Sporta servisa centrs Jūrmalas Sporta skola, Jūrmalas 
Futbola skola

I3.1.7. Jūrmalas Basketbola skolas izveide un 
attīstība

B - Izveidota profesionālās izglītības iestāde vienam no Jūrmalas 
prioritārajiem sporta veidiem – Jūrmalas Basketbola skola

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Sporta servisa centrs Jūrmalas Sporta skola, JVA Izglītības 
pārvalde

I3.1.8. Sporta klubu darbības attīstīšana, iesaistot 
Jūrmalas sporta skolu absolventus

B - Sporta klubos pakāpeniski palielinās Jūrmalas sporta skolu absol-
ventu skaits

2024.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Sporta servisa centrs JVA Izglītības pārvalde

I3.1.9. Audzēkņu uzskaites un apmeklētības 
reģistrēšanas kārtības profesionālās ievirzes 
sporta programmās pilnveidošana

B - Pilnveidota audzēkņu uzskaites un apmeklētības reģistrēšanas 
kārtība profesionālās ievirzes sporta programmās

2023. Pašvaldības budžets Jūrmalas Sporta servisa centrs Jūrmalas Sporta skola, Jūrmalas Fut-
bola skola, JVA Izglītības pārvalde

I3.1.10. Atbalsta nodrošināšana labākajām Jūrmalas 
sporta komandām un talantīgākajiem indivi-
duālajiem sportistiem dalībai augsta līmeņa 
ārvalstu sacensībās

A - Nodrošināts atbalsts labākajām Jūrmalas sporta komandām un 
talantīgākajiem individuālajiem sportistiem dalībai augsta līmeņa 
sacensībās ārvalstīs

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets Jūrmalas Sporta servisa centrs -

I3.2. Pilnveidot jauno talantu 
attīstībai atbilstošu mācību 
vidi mūzikā

I3.2.1. Vecāku lomas uzsvēršana izglītojamo 
mācību procesā un aktīva  vecāku iesaiste 
koncertdzīvē

B - Izglītojamo vecāki ir iesaistīti koncertdzīvē un mācību procesā 2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Mūzikas vidusskola -

I3.2.2. Mūzikas instrumentu bāzes atjaunošana un 
papildināšana

A - Papildināta mūzikas instrumentu bāze 2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Mūzikas vidusskola -

I3.2.3. Uzlabojumu veikšana skolas telpās, t.sk. 
ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana

A - Veikti uzlabojumi izglītības iestādes telpās. Nodrošināts ēdināšanas 
pakalpojums

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Mūzikas vidusskola -

I3.2.4. Sadarbības īstenošana ar reģiona mūzikas 
skolām

B - Īstenota sadarbība ar reģiona mūzikas skolām 2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Mūzikas vidusskola -

I3.3. Pilnveidot jauno talantu 
attīstībai atbilstošu mācību 
vidi mākslā

I3.3.1. Sistematizētu un kvalitatīvu pamatzināšanu 
un prasmju apguves mākslā nodrošināšana, 
mērķtiecīgi sagatavojot audzēkņus profesio-
nālās vidējās mākslas un dizaina izglītības 
ieguvei

A - Ir nodrošināta sistematizētu un kvalitatīvu pamatzināšanu un pras-
mju apguve mākslā, audzēkņi mērķtiecīgi tiek sagatavoti profesio-
nālās vidējās mākslas un dizaina izglītības ieguvei

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Mākslas skola -

I3.3.2. Izglītības programmu un skolas piedāvājuma 
daudzveidības paplašināšana, attīstot un 
pilnveidojot radošās meistarklases, dažādu 
radošu projektu realizāciju un izstāžu zāles 
aktīvu darbību

A - Ir paplašināta izglītības programma un skolas piedāvājuma 
daudzveidība: tiek attīstītas un pilnveidotas radošās meistarklases, 
realizēti dažādi radoši projekti un organizētas izstādes

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Mākslas skola -

I3.3.3. Mācību procesa kvalitātes paaugstināšana 
un metožu daudzveidošana, mācot audzēk-
ņus pielietot iegūtās zināšanas un prasmes 
radošajā darbībā un ikdienas dzīvē

A - Ir paaugstināta mācību procesa kvalitāte un metožu daudzveido-
šana, lai mācītu audzēkņus pielietot iegūtās zināšanas un prasmes 
radošajā darbībā un ikdienas dzīvē

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Mākslas skola JVA Izglītības pārvalde

I3.3.4. Pedagogu, atbalsta personāla un tehnisko 
darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana

A - Ir nodrošināta pedagogu, atbalsta personāla un tehnisko darbinie-
ku kvalifikācijas paaugstināšana

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Mākslas skola JVA Izglītības pārvalde

I3.3.5. Sadarbības paplašināšana starptautiskā 
līmenī ar mākslas skolām un radošajiem 
centriem

B - Īstenota sadarbība starptautiskā līmenī ar mākslas skolām un 
radošajiem centriem

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Mākslas skola -

I3.3.6. Mūsdienīga aprīkojuma, mācību līdzekļu un 
materiālu nodrošināšana atbilstoši realizē-
tajām izglītības programmām un mūsdienu 
tendencēm

A - Ir nodrošināts mūsdienīgs aprīkojums, mācību līdzekļi un mate-
riāli atbilstoši realizētajām izglītības programmām un mūsdienu 
tendencēm

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Mākslas skola JVA Izglītības pārvalde

Rīcības virziens: Interešu izglītības, mūžizglītības un brīvā laika iespēju integrācija, t.sk. darbs ar jaunatni (I4)

I4.1. Attīstīt mūsdienīgu 
interešu izglītību 
un neformālo izglītību, 
t.sk. brīvā laika 
pavadīšanu

I4.1.1. Interešu izglītības programmu un neformālās 
izglītības daudzveidība, pieejamība un 
pilnveide

A - Jūrmalas iedzīvotājiem tiek piedāvāta pieprasījumam atbilstoša 
daudzveidīga interešu un neformālā izglītība. Atjaunota un pilnvei-
dota infrastruktūra un materiāltehniskā bāze

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs, Jūrmalas valstspilsētas pašval-
dības vispārējās izglītības iestādes

I4.1.2. Interešu izglītības piedāvājuma pilnveide un 
nodrošināšana pirmsskolas vecuma bērniem

A - Pakāpeniski tiek paplašināts interešu izglītības piedāvājums pirmss-
kolas vecuma bērniem

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs, Jūrmalas valstspilsētas pašval-
dības pirmsskolas izglītības iestādes
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I4.1.3. Interešu izglītības pedagogu profesionālās 
kvalifikācijas paaugstināšana un pilnveide

A - Regulāri tiek nodrošināta interešu izglītības pedagogu profesionā-
lās kvalifikācijas paaugstināšana un pilnveide, t.sk. tālākizglītības 
kursi, apmācības, stipendiju programmas u.tml.

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs, Jūrmalas valstspilsētas 
pašvaldības izglītības iestādes

I4.1.4. Mobilas un inovatīvas interešu izglītības 
vides nodrošināšana

B - Nodrošināta izbraukuma interešu izglītības vide dažādās pašvaldī-
bas apkaimēs

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs

JVA Izglītības pārvalde

I4.1.5. Izpratnes veidošana par neformālās izglītī-
bas būtību un izmantošanas iespējām

B - Sabiedrība, t.sk. darba devēji, tiek informēta par neformālās 
izglītības, t.sk. brīvprātīgā darba, lomu darba tirgum un patstāvīgai 
dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvei (orientējoties uz 
visām iedzīvotāju grupām)

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs, Jauniešu iniciatīvas centrs

I4.1.6. Interešu izglītības mācību kvalitātes kritēriju 
izstrāde un monitorings

A - 2023. gadā ir izstrādāti interešu izglītības mācību kvalitātes kritēriji, 
turpmāk tiek nodrošināts to monitorings

2023. 
(izstrāde),  
2024.–2029. 
(monitorings)

Pašvaldības budžets Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas 
valstspilsētas pašvaldības izglītības 
iestādes

I4.1.7. Vasaras nometņu izmantošanas iespēju piln-
veide Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju bērniem

A - Pakāpeniski paplašināts nometņu klāsts atbilstoši pieprasījumam. 
Nodrošināta bērnu vasaras nometņu darbība, t.sk. izdevumi par 
nometņu vadītāju kursiem Jūrmalas izglītības iestāžu pedagogiem, 
nometņu dalībnieku ēdināšanai, mācību materiālu iegādei u.c.

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs un Jauniešu iniciatīvas centrs, 
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes, Jūrmalas Sporta 
skola, Jūrmalas Futbola skola, Jūrma-
las Mākslas skola, Jūrmalas Mūzikas 
skola

I4.2. Attīstīt kvalitatīvu 
un ilgtspējīgu darbu 
ar jaunatni 

I4.2.1. Kvalitatīva un mūsdienīga darba ar jaunatni 
organizēšana

A - Pašvaldībā nodrošināts kvalitatīvs un mūsdienīgs darbs ar jaunat-
ni – attīstītas jaunatnes iniciatīvas, veicināta brīvā laika lietderīga 
izmantošana, pilnveidota brīvā laika izmantošanai nepieciešamā 
materiāltehniskā bāze

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centra Jaunatnes iniciatīvu centrs

JVA Izglītības pārvalde

I4.2.2. Infrastruktūras pilnveide darbam ar jaunatni A - Atbilstošas infrastruktūras attīstība, t.sk.jauniešiem pieejamu telpu 
nodrošināšana dažādās pilsētas apkaimēs

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centra Jaunatnes iniciatīvu centrs

JVA Izglītības pārvalde

I4.2.3. Darbā ar jauniešiem iesaistīto personu profe-
sionālā snieguma uzlabošana un kompeten-
ču attīstība

A - Paaugstinātas darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālās 
kompetences, t.sk. stiprināta savstarpējā sadarbība, labās prakses 
apmaiņa. Darbā ar jaunatni iesaistītajām personām nodrošināta 
piekļuve sistēmiska psihoemocionālā atbalsta saņemšanai, mazinot 
augsto kadru mainību jaunatnes darbinieku vidū. Metodiskais 
atbalsts darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, lai uzlabotu viņu 
kompetences sasniegt jauniešus ar ierobežotām iespējām

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centra Jaunatnes iniciatīvu centrs

JVA Izglītības pārvalde

I4.3. Attīstīt profesionālās, 
augstākās un mūžizglītības 
pakalpojumu saņemšanas 
iespējas

I4.3.1. Ilgtspējīgas pieaugušo izglītības sistēmas 
izveide, ieviešana un īstenošana

B - Izveidota ilgtspējīga pieaugušo izglītības sistēma un pakāpeniski 
nodrošināta tās ieviešana un īstenošana

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas Valsts ģimnāzija, JVA 
Kultūras nodaļa

I4.3.2. Piedāvāt jūrmalniekiem mūžizglītības iespē-
jas ne mazāk kā divos virzienos

A - Katru gadu tiek nodrošināts ne mazāk kā divu virzienu mūžizglītības 
iespēju piedāvājums

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas Valsts ģimnāzija, JVA 
Kultūras nodaļa

I4.3.3. Sadarbības veicināšana ar profesionālās un 
augstākās izglītības iestādēm

B - Veikts izvērtējums par pašvaldības kūrorta nozares attīstībai 
nepieciešamās izglītības programmu attīstību. Īstenoti sadarbības 
projekti/aktivitātes atbilstoši identificētajām iespējām un sabiedrī-
bas pieprasījumam

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes

Prioritāte: Laikmetīga kultūra (L)

Rīcības virziens: Kultūras pieejamība un sabiedrības līdzdalība (L1)

L1.1. Nodrošināt daudzveidīgu 
un kvalitatīvu kultūras 
piedāvājumu Jūrmalas 
apkaimēs un veicināt 
iedzīvotāju pašiniciatīvu, 
sekmējot kopienu 
izglītošanu

L1.1.1. Veidot kvalitatīvus, inovatīvus kultūras un 
atpūtas pasākumus jūrmalniekiem visa gada 
garumā

A - Attīstīti pilsētas un apkaimju svētki kā apkaimju identitātes veidotāji, 
iesaistot iedzīvotājus

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets Jūrmalas Kultūras centrs JVA Kultūras nodaļa, kultūrizglītības 
iestādes

L1.1.2. Veidot konkrētai mērķauditorijai, jo īpaši jau-
niešiem un senioriem, domātus pasākumus

A - Izveidots dažādām mērķauditorijām domāts pasākumu kopums. 
Nodrošināta mērķauditoriju līdzdalība pasākumu veidošanā

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Kultūras centrs Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs un Jauniešu iniciatīvas centrs, 
Jūrmalas Labklājības pārvalde, JVA 
Kultūras nodaļa, Jūrmalas valstspilsē-
tas pašvaldības izglītības iestādes

L1.1.3. Sekmēt kultūras pieejamību cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām un riska grupu 
iedzīvotājiem

A - Attīstīts daudzveidīgs kultūras un integrācijas aktivitāšu piedāvājums Pastāvīgi Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Kultūras nodaļa Kultūras iestādes, Jūrmalas Kultūras 
centrs, Jūrmalas Labklājības pārvalde

L1.1.4. Attīstīt augstvērtīga kultūras piedāvājuma 
pieejamību digitālajā vidē

A - Attīstīts e-saturs kultūrā. Popularizēts kultūrvēsturiskais mantojums, 
ikvienam interesentam nodrošināta augstvērtīga kultūras pakalpoju-
mu pieejamība digitāli

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Kultūras nodaļa Kultūras iestādes

L1.1.5. Attīstīt kvalitatīvu un mūsdienīgu Kauguru 
Kultūras nama infrastruktūru un sekmēt 
aktīvu sabiedrības līdzdalību kultūras dzīves 
veidošanā

B 1.L1 Pilnveidota Kauguru Kultūras nama infrastruktūra. Izveidota ne-
formāla kultūrtelpa Kauguru, Slokas apkaimes iedzīvotājiem, īpaši 
jauniešiem

2025.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības 
īpašumu tehniskā nodrošinājuma 
nodaļa

JVA Kultūras nodaļa, Jūrmalas Kultūras 
centrs
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L1.2. Attīstīt kvalitatīvus 
un inovatīvus bibliotēku 
pakalpojumus

L1.2.1. Nodrošināt bibliotēku pakalpojumu, tajā 
skaitā e-pakalpojumu, attīstību un pieejamī-
bu ikvienam jūrmalniekam

A - Nodrošināts lietotāju un izsniegumu skaita pieaugums. Pilnveidoti 
e-pakalpojumi un e-pakalpojumu lietotāju pieaugums. Nodrošināts 
grāmatu fonda regulārs papildinājums (iepirkto grāmatu skaits)

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Centrālā bibliotēka JVA Kultūras nodaļa

L1.2.2. Organizēt kultūras, it īpaši literatūras 
popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas, 
pasākumus dažādām mērķauditorijām

A - Pasākumu apmeklētāju skaita pieaugums. Lasīšanas veicināšanas 
pasākumu skaita pieaugums bērnu auditorijā, apmeklējumu skaita 
pieaugums par 10%

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Centrālā bibliotēka JVA Kultūras nodaļa

L1.2.3. Pilnveidot Jūrmalas bibliotēku infrastruktūru 
un materiāltehnisko bāzi

B 2.L1 Pilnveidota Jūrmalas bibliotēku infrastruktūra un materiāltehniskā 
bāze

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības 
īpašumu tehniskā nodrošinājuma 
nodaļa

Jūrmalas Centrālā bibliotēka, JVA 
Kultūras nodaļa

L1.3. Nodrošināt jūrmalnieku 
līdzdalības un radošuma 
iespēju attīstību

L1.3.1. Nodrošināt Jūrmalas radošo kolektīvu, t.sk. 
Jūrmalas teātra un tā studiju, radošo darbību, 
iestudējumu veidošanu un dalību pilsētas 
pasākumos, kā arī sekmēt to dalību nacionā-
la un starptautiska mēroga pasākumos

A - Jūrmalas radošo kolektīvu, Jūrmalas teātra un tā studiju dalība 
pilsētas, nacionāla un starptautiska mēroga pasākumos

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Kultūras centrs JVA Kultūras nodaļa

L1.3.2. Attīstīt Dubultu Kultūras kvartālu kā mākslas 
un radošuma kvartālu

B - Daudzveidīgs mūzikas, literatūras un mākslas piedāvājums jaunie-
šiem. Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu sadarbības attīstība ar 
profesionāliem māksliniekiem

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Kultūras nodaļa Jūrmalas Mūzikas vidusskola, Jūrma-
las Mākslas skola, Jūrmalas Centrālā 
bibliotēka, JVA Izglītības pārvalde, 
Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs, Jūrmalas valstspilsētas pašval-
dības izglītības iestādes

L1.3.3. Amatu un radošo inovāciju centra attīstība B 3.L1 Apzināti Jūrmalā praktizējošie amatnieki. Nodrošināts atbalsts 
amatu prasmju meistarklasēm. 2025.–2029. gadā izveidots centrs

2025.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Kultūras nodaļa Jūrmalas Kultūras centrs, JVA Attīstības 
pārvaldes Infrastruktūras investīciju 
projektu nodaļa, JVA Īpašumu pār-
valdes Pašvaldības īpašumu tehniskā 
nodrošinājuma nodaļa

L1.3.4. Attīstīt un pilnveidot daudzveidīgu radošo 
meistarklašu, kultūras lekciju u.c. radošumu 
attīstošu pasākumu piedāvājumu Jūrmalas 
kultūras un kultūrizglītības iestādēs un virtuā-
lā telpā, sekmēt iedzīvotāju aktīvu iesaisti

B 1.L1 Attīstīts un pilnveidots daudzveidīgu radošo meistarklašu, kultūras 
lekciju u.c. radošumu attīstošu pasākumu piedāvājums Jūrmalas 
kultūras un kultūrizglītības iestādēs un virtuālajā telpā. Pilnveidota 
Kauguru Kultūras nama infrastruktūra. Izveidota neformālā kultūrtel-
pa jauniešiem

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Kultūras nodaļa JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas Mū-
zikas vidusskola, Jūrmalas Mākslas 
skola, Jūrmalas bibliotēkas, Jūrmalas 
Bērnu un jauniešu izglītības centrs, 
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes

Rīcības virziens: Izcilība un starptautiskā konkurētspēja (L2)

L2.1. Nostiprināt Jūrmalu 
kā kultūras un mākslas 
pilsētu, sekmējot konku-
rētspēju un starptautisku 
atpazīstamību

L2.1.1. Attīstīt Dzintaru koncertzāli kā starptautisku 
skatuves mākslas norišu vietu ar unikālu 
kultūras piedāvājumu (t.sk digitālā telpā), kā 
arī nodrošināt infrastruktūras attīstību

B 1.L2 Nodrošināti digitālie produkti un tiešraides. Veikta Dzintaru koncert-
zāles Lielās zāles pārbūve un paplašināšana, teritorijas labiekārto-
šana. Pieaug pasākumu skaits. Pieaug apmeklētāju skaits

2023.–2029. 
Pārbūve 
2023.–2026.

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

SIA "Dzintaru koncertzāle" JVA Attīstības pārvalde, Īpašumu 
pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīša-
nas nodaļa

L2.1.2. Attīstīt profesionālās mākslas pieejamības 
līdzfinansējuma projektu konkursu, sekmējot 
augstvērtīgu mūzikas, mākslas, foto, kino, 
kā arī starpdisciplināru aktivitāšu attīstību 
Jūrmalā

A - Attīstīts daudzveidīgs profesionālās mākslas piedāvājums 2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Kultūras nodaļa -

L2.1.3. Attīstīt Jūrmalas muzeja Bulduru Izstāžu namu 
par Valda Buša mākslas rezidenču centru

B 2.L2 Izveidots rezidenču centrs ar izstāžu telpām 2024.–2026. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas muzejs JVA Kultūras nodaļa

L2.2. Attīstīt mūsdienu kultūras 
aktivitātēs un kultūras 
mantojumā balstītu tūrisma 
piedāvājumu, kultūras 
un radošās industrijas 
produktus

L2.2.1. Popularizēt ar izcilām personībām, jūrmal-
niekiem, saistīto kultūrvēsturisko mantojumu, 
pilnveidot aktivitātes, kas nostiprina Jūrmalas 
kā Aspazijas un Raiņa pilsētas tēlu

B - Attīstīti kultūras mantojumā balstīti jauni kultūras produkti 2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Kultūras nodaļa Jūrmalas muzejs, Jūrmalas Kultūras 
centrs

L2.2.2. Attīstīt interaktīvu kultūras iestāžu informāciju, 
t.sk. digitālos audiogidus

B - Izveidoti audiogidi u.c. interaktīvi digitālie produkti 2027 Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Kultūras nodaļa Jūrmalas muzejs, Jūrmalas Kultūras 
centrs, JVA Attīstības pārvaldes 
Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības 
nodaļa, Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļa

Rīcības virziens: Vēsturiskais mantojums un laikmetīga kultūrvide kā pilsētas identitāte (L3)

L3.1. Vēsturiskās apbūves 
izsvērta saglabāšana 
un ilgtspējīgas laikmetīgās 
arhitektūras attīstība 
kā nākotnes kultūras  
mantojuma daļa

L3.1.1. Turpināt īstenot pašvaldības līdzfinansējuma 
mērķprogrammu kultūrvēsturisko ēku fasāžu 
restaurācijai

A 1.L3 Nodrošināta mērķprogramma kultūrvēsturisko ēku fasāžu 
restaurācijai   

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets Jūrmalas Kultūrtelpas un vides 
dizaina centrs

JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības 
īpašumu tehniskā nodrošinājuma 
nodaļa, Kultūras nodaļa

L3.1.2. Vēsturiskās apbūves vērtību apzināšana. Or-
ganizēt arhitektūras pieminekļu un kultūrvēs-
turiski vērtīgu ēku saglabāšanas, restaurāci-
jas un popularizēšanas pasākumus

A - Organizēti kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanas un sabied-
rību izglītojoši pasākumi (1–3 pasākumi gadā)

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Kultūrtelpas un vides 
dizaina centrs

JVA Kultūras nodaļa

L3.1.3. Pilsētas māksliniecisko un kultūrvēsturisko 
vides objektu inventarizācija un kartējums, 
jaunu vides objektu izveides stratēģijas 
izstrāde

A 2.L3 Izveidota pilsētas karte ar vides objektiem, kuru var izmantot 
maršrutu veidošanai Izveidota vides objektu izveides koncepts

2025. Pašvaldības budžets Jūrmalas Kultūrtelpas un vides 
dizaina centrs

-
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L3.2. Mantojuma, tajā skai-
tā nemateriālā kultūras 
mantojuma, saglabāšana, 
attīstīšana un mūsdienīga 
interpretācija

L3.2.1. Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāša-
na un attīstīšana

A - Nodrošināta Dziesmu un deju svētku kolektīvu pamatdarbība un 
dalība Dziesmu un deju svētkos

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, valsts 
budžets

Jūrmalas Kultūras centrs JVA Kultūras nodaļa, Jūrmalas 
valstspilsētas pašvaldības iestādes

L3.2.2. Nodrošināt mantojuma saglabāšanu un 
popularizēšanu Jūrmalas muzejos (muzeja 
pamatdarbība, krājums, pētniecība, digitali-
zācija, pieejamība, infrastruktūras attīstība) 

A - Veikta Jūrmalas muzeja ēkas Tirgoņu ielā 29 atjaunošana un pa-
plašināšana, Lienes ielā 12 veikta restaurācija (3. kārtas īstenoša-
na), kā arī Lienes ielā 15. Jaunas pastāvīgas vēstures ekspozīcijas 
izveide Jūrmalas muzejā. Veikta Jūrmalas muzeja krājuma papildi-
nāšana un saglabāšana, veikta muzeja krājuma digitalizācija, tiek 
rīkotas vēsturiskās izstādes utt.

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, ārējie finanšu avoti, 
valsts budžets

Jūrmalas muzejs JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības 
īpašumu tehniskā nodrošinājuma 
nodaļa, Kultūras nodaļa

L3.2.3. Attīstīt Jūrmalas Brīvdabas muzeju, sekmējot 
zvejniecības un ar to saistītā seno amatu 
prasmju saglabāšanu un popularizēšanu 

B 2.L3 Nodrošināta muzeja darbība un attīstīti jauni kultūrtūrisma pakalpo-
jumi, pilnveidota infrastruktūra un materiāltehniskā bāze

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, ārējie finanšu avoti, 
valsts budžets

Jūrmalas muzejs JVA Kultūras nodaļa

L3.3. Mērķtiecīgi attīstīt mākslu 
pilsētvidē, veidojot pilsētas 
un apkaimju identitāti, 
veicinot sabiedrības 
piederības sajūtu

L3.3.1. Māksliniecisko vides objektu izveides un ap-
saimniekošanas vīzijas izstrāde un ieviešana

B 2.L3 Veikta māksliniecisko vides objektu inventarizācija un kartējums, 
izstrādāta jaunu vides objektu izveides stratēģija (2023.–2024.) 
un atbilstoši tai – jaunu objektu izvietošana pilsētvidē. Izveidoti 
apkaimju identitāti veidojoši vides objekti (2025.–2029.)

2023.–2024. 
2025.–2029.

Pašvaldības budžets Jūrmalas Kultūrtelpas un vides 
dizaina centrs

JVA Īpašumu pārvalde

L3.3.2. Attīstīt atvērtu un kvalitatīvu publisko telpu 
pilsētas parkos, daudzstāvu dzīvojamo māju 
pagalmos, sekmējot sabiedrības dzīves 
līmeņa kvalitātes pieaugumu

B 2.L3 Popularizēta Jūrmalas laikmetīgā (padomju laiku un mūsdienu) 
arhitektūra. Izveidots Jūrmalas mūsdienu arhitektūras ceļvedis. 
Pilsētvidē parkos (apkaimju neformālās pasākumu vietās) izvietoti 
soliņi, ierīkotas vingrošanas vietas, pensionāru satikšanās vietas utt.

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Kultūrtelpas un vides 
dizaina centrs

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa, 
JVA Kultūras nodaļa

 Prioritāte: Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai (S)

Rīcības virziens: Kvalitatīvs sociālais atbalsts (S1)

S1.1. Nodrošināt pašvaldības 
sniegtā atbalsta atbilstību 
iedzīvotāju vajadzībām

S1.1.1. Nodrošināt esošos pabalstus un veidot 
jaunus pabalsta veidus

A - Nodrošināti dažādi pabalstu veidi; veidojot jaunus atbalsta veidus, 
notiek orientēšanās uz pabalstiem, kas veicina cilvēku integrāciju 
darba tirgū

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, valsts 
budžets

Jūrmalas Labklājības pārvalde -

S1.1.2. Nodrošināt pabalstu veselības aprūpes 
pieejamības palielināšanai

A - Atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām, nodrošināti pabalsti 
veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai, īpaši akcentējot 
seniorus, maznodrošinātos un trūcīgos

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets Jūrmalas Labklājības pārvalde Pašvaldības veselības aprūpes 
iestādes

S1.1.3. Nodrošināt atbalstu uzturam, t.sk. bezmak-
sas ēdināšanu izglītības iestādēs

A - Nodrošināts atbalsts uzturam (zupas virtuve, u.tml.), t.sk. bezmak-
sas ēdināšana izglītības iestādēs

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets Jūrmalas Labklājības pārvalde JVA Izglītības pārvalde

S1.1.4. Izvērtēt bezmaksas transporta politiku un 
ieviest risinājumus

A - Izvērtēta bezmaksas transporta politika, ieviesti atbilstoši risinājumi. 
Rasts risinājums nodrošināt Jūrmalas iedzīvotājiem pārvietošanos ar 
elektrovilcienu Jūrmala–Rīga–Jūrmala bez maksas

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, valsts 
budžets

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

Jūrmalas Labklājības pārvalde

S1.1.5. Sociālā darba speciālistu un sociālo pa-
kalpojumu sniedzēju motivācijas sistēmas 
pilnveide un profesionālās kompetences 
stiprināšana

A - Pilnveidota sociālā darba speciālistu un sociālo pakalpojumu snie-
dzēju motivācijas sistēma un stiprināta profesionālā kompetence. 
Nostiprinātas specializācijas demogrāfijas tendencēm un iedzīvo-
tāju vajadzībām atbilstošu inovatīvu, uz klienta vajadzībām balstītu 
sociālo pakalpojumu sniegšanai, pilnveidošanai un pieejamības 
nodrošināšanai reģionos

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets Jūrmalas Labklājības pārvalde Pašvaldības veselības aprūpes un 
sociālo pakalpojumu iestādes

S1.2. Nodrošināt psihosociālā 
atbalsta sniegšanu iedzī-
votājiem

S1.2.1. Izveidot katras iedzīvotāju mērķgrupas 
(bērni, jaunieši, seniori, cilvēki darbspējas 
vecumā) vajadzībām un vēlmēm atbilstošu 
vietu, kur vērsties pēc psihosociālā atbalsta

B - Izveidota katras iedzīvotāju mērķgrupas (bērni, jaunieši, seniori, 
cilvēki darbspējas vecumā) vajadzībām un vēlmēm atbilstoša vieta, 
kur vērsties psihosociālā atbalsta saņemšanai

Pastāvīgi Pašvaldības budžets Jūrmalas Labklājības pārvalde Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstī-
bas centrs, Jūrmalas Bērnu un jauniešu 
centrs

S1.2.2. Nodrošināt iedzīvotājiem informācijas 
pieejamību un organizēt izglītojošus pasā-
kumus par psiholoģisko veselību (t.sk. darba 
kolektīvos u.c.)

B - Nodrošināta informācijas pieejamība un tiek organizēti izglīto-
joši pasākumi par psiholoģisko veselību sabiedrībai, t.sk. darba 
kolektīvos u.c.

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Labklājības pārvalde Pašvaldības iestādes un kapitālsa-
biedrības

S1.2.3. Sniegt atbalstu vecākiem prasmju pilnvei-
došanai, lai uzlabotu bērnu un jauniešu 
psiholoģisko un emocionālo labklājību un 
mazinātu psihiskās veselības un mācīšanās 
traucējumu veidošanās riskus nākotnē

A - Tiek sniegts atbalsts vecāku prasmju pilnveidošanai, apzināti riski 
un sniegti priekšlikumi to mazināšanai

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Labklājības pārvalde Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs, 
JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas 
Bāriņtiesa

S1.3. Nodrošināt dažādu 
mērķa grupu vajadzībām 
atbilstošus sociālos 
pakalpojumus

S.1.3.1. Pilnveidot esošos un attīstīt jaunus pakalpo-
jumus atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un 
pieprasījumam

A - Pilnveidoti esošie pakalpojumi un attīstīti jauni atbilstoši iedzīvotā-
ju vajadzībām un pieprasījumam: dienas centra izveide personām 
ar demenci, demences nodaļas izveide ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas iestādē, sociālās uzņēmējdarbības 
attīstība utt.

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Labklājības pārvalde PSIA "Veselības un sociālās aprūpes 
centrs  "Sloka"", sociālo pakalpojumu 
centrs "Jaundubulti", sociālo pakalpo-
jumu centrs "Kauguri"

S1.3.2. Paplašināt sniegtā atbalsta veidus, veicot 
preventīvus pasākumus sociālajā jomā, stip-
rinot sociālā darba pakalpojumu un attīstot 
ģimenes asistenta pakalpojumu

A - Paplašināts sniegto atbalstu veidu klāsts, veikta prevencija sociālajā 
jomā, stiprināts sociālā darba pakalpojums un attīstīts ģimenes 
asistenta pakalpojums

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Labklājības pārvalde -

S1.3.3. Nodrošināt iespēju bērniem ar funkcionā-
liem traucējumiem saņemt sociālo aprūpi un 
sociālo rehabilitāciju savā pašvaldībā

A - Nodrošināta iespēja bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sa-
ņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju Jūrmalā

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Labklājības pārvalde Sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri"
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S1.3.4. Nodrošināt ģimeniskai videi pietuvinātu 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu bez vecāku gādības paliku-
šiem bērniem

A - Jūrmalas atbalsta infrastruktūras attīstība un pilnveide un materiāl-
tehniskā nodrošinājuma sagāde, t.sk. bērnu aprūpes ģimeniskā vidē 
nodrošināšana saskaņā ar "Quality4Children" standartiem

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Labklājības pārvalde JVA Attīstības pārvaldes Infrastruktūras 
investīciju projektu nodaļa, sociālo 
pakalpojumu centrs "Kauguri"

S1.3.5. Nodrošināt iespēju pieaugušajiem ar garīga 
rakstura traucējumiem atbilstoši savām iespē-
jām un ar speciālistu atbalstu dzīvot patstāvī-
gi un strādāt sev piemērotu darbu

A 1.S1-2.S1 Nodrošināta grupu dzīvokļu pakalpojuma attīstība cilvēkiem ar 
garīga rakstura traucējumiem

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Labklājības pārvalde JVA Attīstības pārvaldes Infrastruktūras 
investīciju projektu nodaļa, sociālo 
pakalpojumu centrs "Kauguri"

S1.3.6. Sodīto personu reintegrācija sabiedrībā, 
uzlabojot resocializācijas darbu, palielinot 
personāla pieejamību un nodrošinot adekvā-
tu infrastruktūru, kā arī nostiprinot pašvaldību 
un NVO lomu

A - Sekmēta sodīto personu reintegrācija sabiedrībā, veicināta reso-
cializācijas darba uzlabošana, nodrošināta infrastruktūra, kā arī 
stiprināta pašvaldību un NVO loma

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets Jūrmalas Labklājības pārvalde Sociālo pakalpojumu centrs "Jaun-
dubulti"

S1.3.7. Nodrošināt pasākumus sabiedribas informē-
šanai par sociālo pakalpojumu pieejamību

A - Sniegta informācija pašvaldībai pieejamos informācijas kanālos. 
Sekmēta sabiedrības informēšana

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets Jūrmalas Labklājības pārvalde JVA Komunikācijas pārvaldes Sabied-
risko attiecību nodaļa

Rīcības virziens: Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi (S2)

S2.1. Nodrošināt ārstniecisko 
palīdzību iespējami tuvu 
dzīvesvietai

S2.1.1. Veicināt pakalpojumu pieejamību un jaunu 
pakalpojumu attīstīšanu pašvaldības ārstnie-
cības iestādēs, t.sk. sadarbojoties ar NVD

A 3.S1-6.S1 Veicināta pakalpojumu pieejamība atbilstoši iedzīvotāju pie-
prasījumam. Sekmēta jaunu pakalpojumu attīstība pašvaldības 
ārstniecības iestādēs, kas darbojas sinerģijā ar jau izveidotajiem 
pakalpojumiem

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, pašvaldības ka-
pitālsabiedrību budžets

Jūrmalas Labklājības pārvalde SIA "Jūrmalas slimnīca", SIA "Kauguru 
Veselības centrs", PSIA "Veselības un 
sociālo pakalpojumu centrs "Sloka"", 
JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

S2.1.2. Veicināt valsts apmaksāto veselības aprūpes 
pakalpojumu skaita palielināšanos

A - Palielināts valsts apmaksāto pakalpojumu skaits, nodrošinot iedzī-
votājiem plašu bezmaksas veselības aprūpes piedāvājumu Jūrmalā

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, pašvaldības kapi-
tālsabiedrību budžets

Jūrmalas Labklājības pārvalde SIA "Jūrmalas slimnīca", SIA "Kauguru 
Veselības centrs", PSIA "Veselības un 
sociālo pakalpojumu centrs "Sloka"", 
JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

S2.1.3. Pilnveidot SIA ''Kauguru Veselības centrs'' 
sniegto veselības aprūpes pakalpojumu ma-
teriāltehnisko nodrošinājumu un infrastruktūru

A 1.S2 Nodrošināti SIA "Kauguru Veselības centrs" pakalpojumi, piln-
veidota materiāltehniskā bāze un veikti ieguldījumi infrastruktūras 
uzlabošanā

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības kapitālsabied-
rības budžets, pašvaldības 
budžets, valsts budžets, 
ārējie finanšu instrumenti

SIA "Kauguru Veselības centrs" JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

S2.2. Veicināt ģimenes ārstu 
un citu ārstniecības 
speciālistu piesaisti 
Jūrmalā, izstrādājot 
pašvaldības atbalsta 
mehānismus

S2.2.1. Piedāvāt speciālistiem iespēju īrēt dzīvo-
jamās telpas

B - Izstrādātas un ieviestas vadlīnijas dzīvojamās platības piešķiršanai 
vai līdzfinansēšanai, lai sekmētu pašvaldībai nepieciešamo speciā-
listu piesaisti

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu 
nodaļa

Jūrmalas Labklājības pārvalde, 
JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, 
Izglītības pārvalde, Kultūras nodaļa, 
Jūrmalas Sporta servisa centrs

S2.2.2. Līdzfinansēt rezidentūru nozarēs, kurās trūkst 
speciālistu, attīstīt atbalsta veidus, lai pie-
saistītu rezidentus pēc mācību pabeigšanas 
strādāt Jūrmalā

C - Izstrādātas līdzfinansējuma vadlīnijas, uzsākta ieviešana 2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Izglītības pārvalde Jūrmalas Labklājības pārvalde, JVA 
Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņē-
mējdarbības attīstības nodaļa, SIA 
"Jūrmalas slimnīca"

S2.2.3. Paplašināt sadarbību ar citu pilsētu 
slimnīcām

B - Paplašināta sadarbība, ieviesta pārņemtā labā prakse, īstenoti 
sadarbības projekti

2023.–2029. Pašvaldības kapitālsabiedrī-
bas budžets

SIA "Jūrmalas slimnīca" JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

S2.3. Attīstīt pašvaldības 
ārstniecības iestādes, 
kurām ir nozīme 
reģionālā, valsts 
un starptautiskā līmenī

S2.3.1. Veicināt rehabilitācijas bloka attīstību Jūrma-
las slimnīcā

A 2.S2-3.S2 Attīstīts rehabilitācijas bloks. Sniegti pakalpojumi 2023.–2029. Pašvaldības kapitālsabied-
rības budžets, ārējie finanšu 
instrumenti

SIA "Jūrmalas slimnīca" JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

S2.3.2. Veicināt veselības tūrismam nepieciešamās 
infrastruktūras attīstīšanu Jūrmalas slimnīcā

A 2.S2-3.S2 Nodrošināti kvalitatīvi veselības tūrisma pakalpojumi un jaunu 
veselības tūrisma pakalpojumu attīstība

2023.–2029. Pašvaldības kapitālsabied-
rības budžets, ārējie finanšu 
instrumenti, pašvaldības 
budžets

SIA "Jūrmalas slimnīca" JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

Rīcības virziens: Veselīga dzīvesveida sekmēšana (S3)

S3.1. Popularizēt veselīgu 
dzīvesveidu

S3.1.1. Attīstīt jaunus, pēctecīgus veselību veicinošus 
pakalpojumus pēc ESF finansētā projekta 
beigšanās

A - Izstrādāts veselības veicināšanas plāns 2023.–2029. gadam. 
Īstenoti veselību vecinoši pasākumi un sniegti pakalpojumi

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Labklājības pārvalde -

S3.1.2. Paplašināt pakalpojumu saņemšanas iespē-
jas ziemas periodā, nodrošinot nepiecieša-
mo inventāru un infrastruktūru

A - Dažādots pakalpojumu klāsts ziemas periodā, piemēram, Engures 
ielas pagalmā, Dzintaru mežaparkā (brīvi pieejamās slidotavas, 
slēpošanas trases), piesaistot uzņēmumus

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Sporta servisa centrs Jūrmalas Labklājības pārvalde, 
JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, 
Komunikācijas pārvaldes Mārketinga 
nodaļa

S3.1.3. Organizēt veselīga dzīvesveida popularizē-
šanas kampaņas

A - Veidotas informējošas un izgītojošas kampaņas par veselīga 
dzīvesveida nozīmīgumu. Popularizēti sporta pasākumi, sporta 
infrastruktūra un sporta interešu izglītība, profesionālās ievirzes iz-
glītība, kā arī amatieru un senioru sports. Sadarbībā ar pašvaldības 
speciālistiem pilsētvidē izvietota informācija, kas mudina iedzīvotā-
jus pievērsties veselīgam dzīvesveidam

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Sporta servisa centrs Jūrmalas Labklājības pārvalde, 
JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, 
Komunikācijas pārvaldes Mārketinga 
nodaļa
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S3.2. Veicināt interesi par 
veselīgu un aktīvu dzīves-
veidu dažādām mērķa 
grupām

S3.2.1. Veidot veselības takas fiziskām aktivitātēm 
(nodarbības trenera, fizioterapeita vadībā)

B - Pilnveidota veselības taku infrastruktūra pašvaldībā. Īstenoti aktīva 
dzīvesveida pasākumi

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Labklājības pārvalde Jūrmalas Sporta servisa centrs, JVA 
Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, 
Komunikācijas pārvaldes Mārketinga 
nodaļa

S3.2.2. Veicināt bērnu un jauniešu fizisko sagata-
votību

B - Sekmēta pasākumu īstenošana, lai uzlabotu bērnu un jauniešu 
fizisko sagatavotību un informētu par veselīgu dzīvesveidu

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centra Jaunatnes iniciatīvu centrs

Jūrmalas Sporta servisa centrs, 
Komunikācijas pārvaldes Mārketinga 
nodaļa, Sabiedrisko attiecību nodaļa, 
Jūrmalas Labklājības pārvalde

S3.2.3. Reizi gadā organizēt valsts mēroga sporta/
fiziskās aktivitātes pieredzes apmaiņas, 
inovāciju un aktualitāšu forumu

B - Reizi gadā tiek organizēts sporta/fizisko aktivitāšu forums, kur tiek 
pārrunātas inovācijas un aktualitātes jomā, pieredzes apmaiņa. 
Tiek ieviesti jauninājumi

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Sporta servisa centrs Jūrmalas Futbola skola, Jūrmalas 
Sporta skola, Jūrmalas Bērnu un 
jauniešu interešu centrs un Jaunatnes 
iniciatīvu centrs, Jūrmalas Labklājības 
pārvalde

S3.2.4. Izstrādāt komunikācijas stratēģiju kopējai 
sporta un fizisko aktivitāšu veicināšanai 
visām mērķgrupām, kā arī iekļaujošas sporta 
kopienas veidošanai

A - Izstrādāta stratēģija. Sekmēta tās ieviešana "2024. 
(izstrāde), 
2025.–2029. 
(ieviešana)"

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Sporta servisa centrs JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa, Jūrmalas Futbola 
skola, Jūrmalas Sporta skola, Jūrma-
las Bērnu un jauniešu interešu centra 
Jaunatnes iniciatīvu centrs, Jūrmalas 
Labklājības pārvalde

S3.2.5. Īstenot pasākumus darbinieku un darba 
devēju izglītošanai

B - Īstenoti informatīvi un motivējoši pasākumi par fizisko aktivitāšu 
īstenošanu darba vietās, kas iekļauti veselības veicināšanas pasā-
kumu ietvaros, t.sk. ergonomiskas darba vietas

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Sporta servisa centrs JVA Personāla nodaļa, pašvaldības 
iestādes un kapitālsabiedrības

S3.3. Attīstīt daudzveidīgas 
sporta norises ģimenēm, 
tajā skaitā bērniem 
un jauniešiem, aktīva 
un veselīga dzīvesveida 
veicināšanai 

S3.3.1. Veicināt publisku, pilsētas iedzīvotājiem un 
viesiem pieejamu sporta pasākumu norisi 
Jūrmalas pilsētā, piešķirot finansiālu atbalstu 
to organizēšanai

A - Nodrošināti publiski, pilsētas iedzīvotājiem un viesiem pieejami 
sporta pasākumi pilsētā. Atsevišķi pasākumi tiek līdzfinansēti no 
pašvaldības budžeta 

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Sporta servisa centrs -

S3.3.2. Veicināt sadarbību ar sporta veidu federāci-
jām tautas sporta pasākumu organizēšanā

B - Sekmēta tautas sporta attīstība pilsētā. Nodrošināta sadarbība ar 
federācijām, kas īsteno tautas sporta kustību: pasākumi, iniciatīvas, 
projekti utt.

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Sporta servisa centrs -

S3.3.3. Attīstīt daudzveidīgas sporta norises Jūrmalas 
apkaimēs ģimenēm, tajā skaitā bērniem un 
jauniešiem, aktīva un veselīga dzīvesveida 
veicināšanai

A - Pilnveidota sporta aktivitāšu norise pilsētā, sekmējot aktīva un 
veselīga dzīvesveida paradumu ieviešanu apkaimēs  – tuvāk 
iedzīvotājiem

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Sporta servisa centrs -

S3.3.4. Paplašināt pieejamo sporta aktivitāšu klāstu A - Pilnveidots pakalpojumu klāsts: krosfits, peldēšana, vispārējā fiziskā 
sagatavotība, aktīvās pastaigu takas ar izstrādātu maršrutu un 
dažādām fiziskām aktivitātēm, kultūras vietu apskate digitalizēti, 
izmantojot aplikāciju QR koda nolasīšanai 

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Sporta servisa centrs JVA Attīstības pārvaldes Stratēģis-
kās plānošanas nodaļa, Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, 
Komunikācijas pārvaldes Mārke-
tinga nodaļa, Jūrmalas Labklājības 
pārvalde

S3.3.5. Nodrošināt fizisko aktivitāšu vadīšanā 
kompetentu speciālistu pieejamību sporta 
infrastruktūras objektos

B - Izvērtēta dažādu vietu pieejamība un iedzīvotāju ieinteresētība; 
sniegts piedāvājums – treneru, kas ir kompetenti fizisko aktivitāšu 
vadīšanā, pieejamība sporta infrastruktūras objektos; vecāki sporto, 
kamēr gaida bērnus beidzam treniņu u.c.

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Sporta servisa centrs -

S3.3.6. Peldēšanas infrastruktūras un peldētapmā-
cības nodarbību nodrošinājuma attīstība, 
akcentējot bērnu peldētapmācību

B 1.S3 Veikta peldbaseinu izbūves un peldētapmācības nodrošināšanas 
izpēte.  Jūrmalniekiem uzbūvēts jauns peldbaseins ar daudzveidī-
gu nodarbību piedāvājumu. Paplašinātas peldēšanas apmācības 
iespējas pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

Jūrmalas Sporta servisa centrs JVA Izglītības pārvalde,Jūrmalas 
valstspilsētas pašvaldības izglītības 
iestādes,  Jūrmalas Sporta skola, 
JVA Attīstības pārvaldes Infrastruktūras 
investīciju projektu nodaļa

S3.4. Izveidot un pilnveidot brīvi 
pieejamu un sakārtotu 
sporta infrastruktūru ap-
kaimēs un pludmalē, tajā 
skaitā sakārtot izglītības 
iestāžu ārtelpu sporta 
infrastruktūru

S3.4.1. Attīstīt un regulāri kartēt brīvpieejamu sporta 
infrastruktūru apkaimēs (t.sk. daudzdzīvokļu 
namu pagalmos) un pludmalē atbilstoši pie-
dāvājumam un pieprasījumam (nodarbības 
trenera/fizioterapeita vadībā).

B 2.S3 Nodrošināta publiski pieejama sporta infrastruktūra (t.sk. trenažie-
ru laukumi) apkaimēs (t.sk. daudzdzīvokļu namu pagalmos) un 
pludmalē un nodarbības trenera/ fizioterapeita vadībā atbilstoši 
piedāvājumam un pieprasījumam 

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu avoti, valsts budžets

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

Jūrmalas Sporta servisa centrs

S3.4.2. Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas infra-
struktūras pieejamību

B 2.S3 Nodrošināta infrastruktūras pieejamība, t.sk. cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, un sekmēta jaunas sporta infrastruktūras izveide

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Sporta servisa centrs JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

S3.4.3. Pilnveidot pludmales volejbola laukumus C - Sakārtoti volejbola laukumi pludmalē pie glābšanas stacijām un 
citās vietās pēc iedzīvotāju pieprasījuma

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Sporta servisa centrs JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

S3.4.4. Padarīt digitāli, tiešsaistē pieejamu sporta 
infrastruktūras atrašanu un rezervēšanu, vad-
oties pēc sporta infrastruktūras kartējuma

B - Vienota tiešsaistes pieeja sporta infrastruktūras atrašanai un 
rezervēšanai, citu piedāvājumu iekļaušana

2023.–2024. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti

Jūrmalas Sporta servisa centrs -

Rīcības virziens: Drošas pilsētvides attīstīšana (S4) 
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S4.1. Sabiedriskās kārtības 
un iedzīvotāju drošības 
nodrošināšana

S4.1.1. Nodrošināt nepārtrauktu sabiedriskās kārtī-
bas un iedzīvotāju drošības nodrošināšanas 
pakalpojumu, kā arī uzlabot šī pakalpojuma 
kvalitāti

A - Jūrmalas pašvaldības policijas infrastruktūras uzturēšana un 
attīstīšana, materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde, iesaistīto struk-
tūrvienību kapacitātes celšana. Normatīvajos aktos noteikto funkciju 
efektīva īstenošana

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti

Jūrmalas pašvaldības policija -

S4.1.2. Paplašināt un modernizēt videonovērošanas 
tīklu

A - Ieviesta videonovērošanas sistēma un videonovērošanas tīkls. Veikti 
ieguldījumi videonovērošanas sistēmas un videonovērošanas tīkla 
attīstībā

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti

JVA Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pārvalde

Jūrmalas pašvaldības policija

S4.1.3. Publiskā un privātā partnerība videon-
ovērošanas sistēmas izmantošanai drošības 
uzlabošanai publiskās teritorijās

C - Rasti risinājumi videonovērošanas sistēmas izmantošanai drošības 
uzlabošanai publiskās teritorijās 

2023.–2029. Publiskā un privātā part-
nerība

JVA Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pārvalde

Jūrmalas pašvaldības policija

S4.2. Profesionālas tiesībsargā-
jošās iestādes attīstība

S4.2.1. Efektīva, ērta, savlaicīga, sabiedrībai sapro-
tama un pieejama tiesībaizsardzības sistēma

A - Nostiprināta tiesībaizsardzības iestādes kapacitāte, sadarbība 
un vienota izpratne juridisko procesu vienkāršošanai (savstarpēji 
papildinoši un pieejami digitālie risinājumi, kopējas sadarbības 
platformas un mācības, vienotas prakses, pētniecība un ekspertī-
zes), ieviesti inovatīvi, uz rezultātu vērsti un ekonomiski risinājumi

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas pašvaldības policija -

S4.2.2. Strīdu risināšanas kultūras uzlabošana un 
alternatīvu strīdu risināšanas veidu ieviešana, 
t. sk. palielinot mediācijas nozīmi sabiedrībā 
un pārvaldībā

A - Pilnveidota strīdu risināšanas kultūra 2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas pašvaldības policija -

S4.3. Glābšanas dienesta 
attīstība un darbības 
kvalitātes 
uzlabošana

S4.3.1. Glābšanas dienesta darbības nodrošināšana 
un kvalitātes uzlabošana

A - Nodrošināta glābšanas dienesta darbība, darba kvalitātes un 
kapacitātes uzlabošana

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas pašvaldības policija -

S4.3.2. Glābšanas dienesta materiāltehniskās bāzes 
un infrastruktūras pilnveidošana

B 1.S4 Atjaunotas un pārbūvētas glābšanas staciju ēkas 6. līnijā 1A 
(Bulduri) un  K. Zolta ielā 123 (Kauguri). Moduļu glābšanas staciju 
izvietošana pie oficiālajām jūras peldvietām: Jaunķemeru ceļš,  
Dzimtenes iela (Asari), Kļavu un Baznīcas iela (Dubulti), Pilsoņu iela 
(Majori), Turaidas iela (Dzintari), 36. līnija (Lielupe). Materiāltehni-
skās bāzes pilnveide

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti

Jūrmalas pašvaldības policija -

S4.3.3. Preventīvo un monitoringa pasākumu ievieša-
na mirstības gadījumu mazināšanai

A - Nodrošināts monitorings, kontroles pasākumi, sabiedrības 
izglītošana un citi preventīvie pasākumi mirstības mazināšanai no 
ārējiem nāves cēloņiem, primāri – no slīkšanas, CSN un ugunsne-
laimēm

Pastāvīgi Pašvaldības budžets Jūrmalas pašvaldības policija Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
iestādes un kapitālsabiedrības

S4.4. Pašvaldības civilās 
aizsardzības preventīvo un 
glābšanas, t.sk. atbalsta, 
pasākumu nodrošināšana

S4.4.1. Nodrošināt Civilās aizsardzības komisijas 
darbu un sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības plānā pašvaldības institūcijai 
noteikto pienākumu izpildi, t.sk. preventīvo 
pasākumu ieviešanu

A - Civilās aizsardzības komisijas darba nodrošināšana. Cilvēku 
rīcībspējas stiprināšana apdraudējuma gadījumos, sadarbojoties 
ar atbildīgajiem valsts dienestiem, iesaistoties brīvprātīgo orga-
nizācijās, kā arī uzlabojot iesaisti un atbildīgu rīcību noziegumu 
atpazīšanā un novēršanā, civilajā aizsardzībā un visaptverošā 
valsts aizsardzībā

Pastāvīgi Pašvaldības budžets, valsts 
budžets

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
priekšsēdētājs / JVA priekšsēdētāja 
biroja priekšsēdētāja palīgs – CAK 
sekretārs

Jūrmalas pašvaldības policija, JVA 
Administratīvi juridiskās pārvaldes 
Saimniecības nodaļa, Attīstības 
pārvaldes Stratēģiskās plānošanas 
nodaļa, SIA "Jūrmalas slimnīca"

S4.4.2. Nodrošināt aktivitātes, kas saistītas ar Civilās 
aizsardzības plāna ikgadējo uzraudzību

A - Organizētas pašvaldības civilās aizsardzības mācības. No-
drošināta iedzīvotāju informētība par Civilās aizsardzības plānu 
(evakuācija no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritori-
jām). Aktualizēta informācija un iesaistīto pušu informēšana par 
iedzīvotāju skaita izmaiņām, pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu un 
sociālo aprūpi

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA priekšsēdētāja biroja 
priekšsēdētāja palīgs/CAK 
sekretārs

Jūrmalas pašvaldības policija, JVA 
Administratīvi juridiskās pārvaldes 
Saimniecības nodaļa, Attīstības 
pārvaldes Stratēģiskās plānošanas 
nodaļa, SIA "Jūrmalas slimnīca", 
Jūrmalas Labklājības pārvalde

S 4.4.3. Sociālās aizsardzības un atbalsta pasākumi 
ārkārtas situāciju gadījumā

A - Atbilstoši nepieciešamībai sniegts atbalsts ārkārtas situācijas 
gadījumā

2023.–2029. Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, ārējie finanšu 
instrumenti

Jūrmalas Labklājības pārvalde Pašvaldības iestādes un kapitālsabie-
drības

Rīcības virziens: Iekļaujoša un saliedēta sabiedrība (S5)

S5.1. Sekmēt sociāli mazāk 
aizsargāto iedzīvotāju 
grupu iekļaušanu 
sabiedrībā

S5.1.1. Sociāli mazāk aizsargāto un sociālās at-
stumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu 
iekļaušana sabiedriskajā dzīvē, paplašinot 
pieejamo pasākumu un aktivitāšu klāstu

B - Sociāli mazāk aizsargātās un sociālās atstumtības riskam pakļautās 
iedzīvotāju grupas tiek iekļautas sabiedriskajā dzīvē, tiek papla-
šināts pieejamo pasākumu un aktivitāšu klāsts: interešu pulciņi, 
nodarbības, pielāgotas fiziskās aktivitātes, kultūras pasākumi. 
Nodrošinātas socializēšanās iespējas un informatīvais atbalsts 
senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti un funkcionēšanas ierobežoju-
miem, bērniem ar īpašām vajadzībām u.c. 

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Labklājības pārvaldes 
Sabiedrības integrācijas nodaļa

JVA Kultūras nodaļa

S5.1.2. Attīstīt sadarbību ar organizācijām un 
uzņēmumiem, kuru darbības mērķis ir sociāli 
mazaizsargāto personu grupu sociālās lab-
klājības celšana

B - Attīstīta sadarbība, rīkoti kopēji pasākumi 2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Labklājības pārvalde -

S5.1.3. Ar informatīviem pasākumiem vairot 
iedzīvotāju toleranci, solidaritāti un atbildī-
bas sajūtu par līdzcilvēkiem

A - Izstrādāts informatīvo materiālu saturs, sagatavoti situāciju piemēri. 
Īstenoti informatīvi pasākumi (galvenokārt izglītības iestādēs)

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti

Jūrmalas Labklājības pārvaldes 
Sabiedrības integrācijas nodaļa

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
izglītības iestādes, JVA Komunikāci-
jas pārvaldes Sabiedrisko attiecību 
nodaļa

S5.1.4. Veicināt vides pieejamības veidošanu pilsētā A - Veicot pārbūves vai atjaunošanas darbus pašvaldības infrastruk-
tūrā, tiek nodrošināta vides pieejamība

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, valsts 
budžets

Jūrmalas Labklājības pārvaldes 
Sabiedrības integrācijas nodaļa

Pašvaldības iestādes un kapitālsa-
biedrības, kas veic būvniecības, 
atjaunošanas un remonta darbus 
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S5.2. Veicināt starpkultūru 
dialogu un sabiedrības 
daudzveidības 
pieņemšanu

S5.2.1. Īstenot multikulturālus, Jūrmalā dzīvojošo 
dažādu tautību iedzīvotāju saliedēšanas 
pasākumus

B - Organizēti pasākumi, kuros izklāstīta etnisko mazākumtautību loma 
Jūrmalas un Latvijas vēsturē, to kultūras mantojums: kultūras dienas, 
informatīvi pasākumi par sabiedrībā nozīmīgu personu saiknēm ar 
citām tautām, izstādes u.c. Veikta analīze par pasākumu apmeklē-
tājiem – sociālajām, etniskajām grupām, kuras tie pārstāv

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Labklājības pārvaldes 
Sabiedrības integrācijas nodaļa

JVA Kultūras nodaļa

S5.2.2. Veicināt Jūrmalā dzīvojošo ārvalstu pilsoņu 
līdzdalību un iekļaušanu sabiedrībā 

B - Veikta izpēte par biežākajiem problēmjautājumiem, ar kuriem 
saskaras jaunienācēji no ārvalstīm. Sagatavoti priekšlikumi nepie-
ciešamajam atbalstam. Izstrādāts informatīvs materiāls jaunienācē-
jiem ar atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Izstrādāta un 
nodrošināta informatīvā atbalsta programma. Īstenoti saliedējoši, 
neformāli tematiskie pasākumi, iesaistot brīvprātīgos. Izveidota 
socializēšanās grupa tiešsaistē utt.

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Labklājības pārvaldes 
Sabiedrības integrācijas nodaļa

JVA Kultūras nodaļa

S5.3. Stiprināt nacionālo 
identitāti un piederības 
sajūtu, latviešu valodu 
un nacionālās vērtības

S5.3.1. Stiprināt Jūrmalu kā ģimenēm draudzīgu 
pašvaldību

A - Veidota mārketinga kampaņa, kur akcentētas Jūrmalas stiprās 
puses un ieguvumi ģimenēm, par dzīvesvietu izvēloties Jūrmalu. 
Nodrošināti sociālie un veselības pabalsti, rīkotas dažādas aktivi-
tātes un pasākumi, uzlabota infrastruktūra utt.

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Komunikācijas pārvalde Jūrmalas Labklājības pārvalde

S5.3.2. Organizēt latviešu valodas apguves bez-
maksas kursu pilsētas iedzīvotājiem

A - Organizēti valsts valodas bezmaksas kursi pieaugušajiem un 
bērniem, nodrošinot piekļuvi dažādām sabiedrības grupām, t.sk. ar 
redzes grūtībām, kustību ierobežojumiem u.c. Popularizēta iespēja 
apgūt valsts valodu, izvietojot informāciju tīmekļvietnē, sociālajos 
tīklos, pilsētvidē, sabiedriskajā transportā. Mazināti aizspriedumi, 
ka apgūt latviešu valodu ir sarežģīti. Veiksmes stāstu atspoguļoša-
na. Tiek veikta mērķa grupas anketēšana, lai izvērtētu apmācību 
lietderību un pielāgotu to saturu

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Labklājības pārvaldes 
Sabiedrības integrācijas nodaļa

JVA Komunikācijas pārvaldes Sabie-
drisko attiecību nodaļa

S5.3.3. Naturalizācijas pasākumu nodrošināšana un 
pilnveide 

A - Organizēti kursi, sniegts informatīvais atbalsts sadarbībā ar 
PMLP. Īstenoti saliedējoši, neformāli tematiskie pasākumi, iesaistot 
brīvprātīgos

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Labklājības pārvaldes 
Sabiedrības integrācijas nodaļa

-

S5.3.4. Valstiskuma apziņas un piederības sajūtas 
Latvijai un Jūrmalai stiprināšana

B - Izstrādāts īstenojamo pasākumu plāns.Tiek organizēti informatīvie 
pasākumi par Latvijas vēsturi, vērtībām, tradīcijām, latvisko kultūras 
telpu, Jūrmalas vēsturi. Tiek rīkotas radošās darbnīcas, izglītojošas 
ekskursijas mazākumtautību jauniešiem un jauniebraucējiem

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Labklājības pārvaldes 
Sabiedrības integrācijas nodaļa

JVA Kultūras nodaļa, Jūrmalas Kultūras 
centrs

S5.3.5. Atbalsts reemigrācijas procesa veicināšanai 
un kontaktu ar diasporu saglabāšana 

B - Izveidots personu un to kontaktinformācijas saraksts (ar personu 
piekrišanu). Īstenoti pasākumi, kuru laikā sniegtā informācija sekmē 
emigrējušo tautiešu saikni un atgriešanos Jūrmalā. Izstrādāts infor-
matīvs materiāls ar biežāk uzdotajiem jautājumiem un atbildēm uz 
tiem. Izstrādāta un nodrošināta informatīvā atbalsta programma

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Labklājības pārvaldes 
Sabiedrības integrācijas nodaļa

JVA Izglītības pārvalde

Rīcības virziens: Mājokļu politikas īstenošana (S6)

S6.1. Nodrošināt mājokļa 
pieejamību dažādām 
iedzīvotāju grupām

S6.1.1. Īstenot pārdomātu un uz vienlīdzīgiem no-
sacījumiem balstītu mājokļu programmu

B - Ieviesta mājokļu politika atbilstoši konceptuālajam ziņojumam 
par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību. 
Izvērtēts esošais konceptuālais ziņojums vienu reizi trijos gados

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, valsts 
budžets

JVA Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu 
nodaļa

-

S6.1.2. Sniegt palīdzību iedzīvotājiem mājokļa 
jautājumu risināšanā

A - Nodrošināts atbalsts mājoklim: zemes nodokļa atlaides saglabāša-
na, dzīvokļa pabalsta nodrošināšana, sociālā dzīvojamā fonda 
attīstība, palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā utt.

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Īpašumu pārvaldes Nodokļu 
nodaļa

JVA Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu 
nodaļa, Jūrmalas Labklājības pār-
valde

S6.1.3. Pašvaldības remontējamā dzīvojamā fonda 
izvērtēšana un izvērtējuma izpilde

A 1.S6-4.S6 Atbilstoši nepieciešamībai tiek veikts dzīvojamā fonda remonts un 
uzturēšana

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu 
nodaļa

Jūrmalas Labklājības pārvalde

S6.1.4. Izvērtēt potenciālās teritorijas, kur varētu tikt 
attīstīta dzīvojamo māju apbūve

A - Izvērtētas teritorijas, kurās varētu tikt attīstīta dzīvojamo māju ap-
būve. Rasta iespēja teritorijās (piemēram, bijušo sanatoriju teritori-
jās) veidot daudzstāvu dzīvojamo māju apbūvi atbilstoši teritorijas 
plānojumam un Jūrmalas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības 
īpašumu nodaļa

JVA Pilsētplānošanas pārvaldes Teri-
torijas plānošanas nodaļa, Attīstības 
pārvaldes Stratēģiskās plānošanas 
nodaļa

S6.1.5. Jaunu mājokļu attīstība, t.sk. jaunajiem 
profesionāļiem

B - Izstrādātas un ieviestas vadlīnijas dzīvojamās platības piešķirša-
nai vai līdzfinansēšanai, lai sekmētu pašvaldībai nepieciešamo 
speciālistu piesaisti

2024. Pašvaldības budžets JVA Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu 
nodaļa

Jūrmalas Labklājības pārvalde, 
JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, 
Izglītības pārvalde, Kultūras nodaļa, 
Jūrmalas Sporta servisa centrs

Prioritāte: Ērta un integrēta mobilitāte (Ē)

Rīcības virziens: Kvalitatīva un droša satiksmes infrastruktūra (Ē1)

Ē1.1. Attīstīt drošu, kvalitatīvu 
un ilgtspējīgu gājēju celiņu 
un veloceļu infrastruktūru 

Ē1.1.1. Velosipēdu un gājēju ceļu vadlīniju izstrāde 
un apstiprināšana

B - Velosipēdu un gājēju ceļu infrastruktūra tiek pilnveidota atbilstoši 
tematiskajā plānojumā "Mobilitāte" ietvertajiem risinājumiem

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, valsts 
budžets

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruk-
tūras investīciju projektu nodaļa

JVA Pilsētplānošanas pārvalde, 
Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa

Ē1.1.2. Veloceļu tīkla attīstīšana A 1.Ē1 Attīstīts veloceļu tīkls līdz 35 km garumā (galvenais veloceļš ar 
celiņu gājējiem Ķemeri–Lielupe ar atzariem līdz visām dzelzceļa 
stacijām), t.sk. apmales, velonovietnes, soliņi, atkritumu urnas, ap-
gaismojums. Veikt veloceļu infrastruktūras uzlabošanu pie uzņēmēj-
darbības objektiem

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, valsts 
budžets

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruk-
tūras investīciju projektu nodaļa

Jūrmalas Sporta servisa centrs, Īpašu-
mu pārvaldes Pilsētsaimniecības un 
labiekārtošanas nodaļa
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Ē1.1.3. Velomaršrutu "EuroVelo 10" 
un "EuroVelo 13" infrastruktūras attīstīšana 
un to integrēšana pilsētas veloinfrastruktūrā

B 1.Ē1 Veloceliņu attīstība velomaršrutā "EuroVelo 10" un "EuroVelo 13", 
marķējuma un zīmju izvietošana

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, valsts 
budžets

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruk-
tūras investīciju projektu nodaļa

Jūrmalas Sporta servisa centrs, Īpašu-
mu pārvaldes Pilsētsaimniecības un 
labiekārtošanas nodaļa, JVA Attīstības 
pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbī-
bas attīstības nodaļa

Ē1.1.4. Gājēju celiņu sakārtošana, atjaunošana un 
jaunu izbūve

A 2.Ē1 Gājēju ceļu sakārtošana, atjaunošana un jaunu izbūve, t.sk. segu-
ma atjaunošana, bedru likvidēšana, apmaļu nolīdzināšana utt.

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, valsts 
budžets

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruk-
tūras investīciju projektu nodaļa

-

Ē1.2. Atjaunot ielas un ceļus, 
uzlabot satiksmes drošību

Ē1.2.1. Grantēto ielu seguma uzlabošana pilsētas 
apkaimēs

A 3.Ē1 Grantēto ielu seguma kvalitātes uzlabošana. Grantēto ielu asfal-
tēšana

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, valsts 
budžets

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruk-
tūras investīciju projektu nodaļa

-

Ē1.2.2. Jūrmalas ceļu un ielu atjaunošana/pārbūve, 
jaunu ielu izbūve, tiltu atjaunošana, t.sk. 
satiksmes mierināšanas pasākumu ieviešana

A 4.Ē1-11.Ē1 Iznākumi tiek plānoti atbilstoši Ceļu fonda izlietojuma program-
mai, kuru apstiprina trīs gadu periodam (līdz ar Investīciju plāna 
apstiprināšanu)

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, valsts 
budžets

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruk-
tūras investīciju projektu nodaļa

JVA Pilsētplānošanas pārvaldes Inže-
nierbūvju nodaļa

Ē1.2.3. Autostāvvietu atjaunošana un jaunu izveide B 12.Ē1 Atbilstoši pieprasījumam tiek atjaunotas esošās autosstāvvietas un 
izveidotas jaunas (izvērtējot nepieciešamību)

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, valsts 
budžets

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruk-
tūras investīciju projektu nodaļa

-

Ē1.2.4. Viedas satiksmes vadības un satiksmes drošī-
bas infrastruktūras attīstīšana pilsētā

A 13.Ē1 Uzlabota satiksmes drošība pilsētā un ieviesti viedie risinājumi: no-
mainīti vadības kontrolieri, iestatīti zaļie viļņi, sinhronizēti luksofori, 
izveidoti regulējami krustojumi, t.sk. gājēju pārejas u.c.

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, valsts 
budžets

SIA "Jūrmalas gaisma" JVA Attīstības pārvaldes Infrastruk-
tūras investīciju projektu nodaļa, 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa, 
Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

Ē1.2.5. Satiksmei paredzētās ceļu infrastruktūras 
apsaimniekošana un piegulošās teritorijas 
labiekārtošana

A - Tiek veikti ceļu infrastruktūras apsaimniekošanas darbi (sniega un 
lapu novākšana), piegulošās teritorijas labiekārtošana (puķu dobes 
utt.)

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

-

Ē1.2.6. Pašvaldības ceļu tīkla monitorings A - Ik pēc trim gadiem tiek veikta pašvaldības ceļu tīkla izvērtēšana, 
nosakot bīstamās vietas, kurās regulāri notiek CSNg. Saskaņā 
ar izvērtējumu sastādīts plāns ar sarakstu, kurā iekļauti prioritāri 
uzlabojamie ceļu posmi vai ceļu infrastruktūras objekti, kuriem 
jāveic pārbūve vai satiksmes organizācijas izmaiņas. Nodrošināta 
visaptveroša un sistemātiska ceļu satiksmes intensitātes mērīšana 
uz pašvaldības ceļiem,  t.sk. uzstādīti jauni tehniskie līdzekļi vai 
uzlaboti esošie

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Infrastruk-
tūras investīciju projektu nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa, Īpašumu pār-
valdes Kapitāla daļu pārvaldīšanas 
nodaļa, SIA "Jūrmalas gaisma"

Ē1.3. Veidot drošu, viedu 
un efektīvu ielu 
apgaismojuma sistēmu

Ē1.3.1. Izstrādāt pilsētas apgaismojuma at-
jaunošanas plānu un sekmēt tā ieviešanu

A 14.Ē1-
17.Ē1

Izstrādāts SIA "Jūrmalas gaisma" investīciju piesaistes plāns apgais-
mojuma lampu, stabu nomaiņai, tīklu pārbūvei. Plāna ieviešana tiek 
realizēta atbilstoši pieejamajiem pašvaldības un ārējiem finanšu 
resursiem, t.sk. atjaunota un pārbūvēta ielu apgaismojuma sistēma

2022.–2023. 
(izstrāde), 
2023.–2029. 
(ieviešana)

Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, pašvaldī-
bas kapitālsabiedrības 
budžets

SIA "Jūrmalas gaisma" JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa, Īpašumu pār-
valdes Kapitāla daļu pārvaldīšanas 
nodaļa

Ē1.3.2. Paaugstināt ielu apgaismojuma energo-
sistēmas efektivitāti un sekmēt viedu risināju-
mu integrēšanu apgaismojuma sistēmā

B 16.Ē1 Paaugstināta ielu apgaismojuma energosistēmas efektivitāte un sek-
mēta viedu risinājumu integrēšana apgaismojuma sistēmā pilsētā

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, pašvaldī-
bas kapitālsabiedrības 
budžets

SIA "Jūrmalas gaisma" JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

Ē1.3.3. Izbūvēt apgaismojumu pilsētas neapgais-
motajās teritorijās, nomainīt novecojušo ap-
gaismojumu pret mūsdienīgiem risinājumiem

B 17.Ē1 Izbūvēts apgaismojums pilsētas neapgaismotajās ielās 2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, pašvaldī-
bas kapitālsabiedrības 
budžets

SIA "Jūrmalas gaisma" JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

Rīcības virziens: Multimodāls sabiedriskais transports kā pilsētas transporta sistēmas mugurkauls (Ē2)

Ē2.1. Attīstīt sabiedriskā 
transporta sistēmu

Ē2.1.1. Park&Ride punktu izveide apkaimēs B 18.Ē1 Paplašināta/izveidota Park&Ride infrastruktūra pie vilcienu staci-
jām dažādās apkaimēs atbilstoši tematiskā plānojuma mobilitātes 
risinājumiem

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruk-
tūras investīciju projektu nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa, 
Pilsētplānošanas nodaļas Teritorijas 
plānošanas nodaļa

Ē2.1.2. Mobilitātes punktu izveide sabiedriski aktīvās 
vietās 

A 18.Ē1 Izveidoti mikromobilitātes punkti atbilstoši tematiskā plānojuma 
mobilitātes risinājumiem

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruk-
tūras investīciju projektu nodaļa, 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa, 
Pilsētplānošanas nodaļas Teritorijas 
plānošanas nodaļa

Ē2.1.3. Mikromobilitātes punktu izveide un attīstība A 18.Ē1 Izveidoti mobilitātes punkti atbilstoši tematiskā plānojuma mobilitā-
tes risinājumiem

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruk-
tūras investīciju projektu nodaļa, 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa, 
Pilsētplānošanas nodaļas Teritorijas 
plānošanas nodaļa

Ē2.1.4. Jaunu mikromobilitātes (elektrovelo u.c.) 
pakalpojumu sniedzēju piesaiste 

B - Dažādots mikromobilātes līdzekļu klāsts pilsētā 2023.–2029. Privātās investīcijas, 
pašvaldības budžets

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

Ē2.1.5. Bezmaksas brauciena vilcienā nodrošināša-
na pilsētas iedzīvotājiem

A Pilsētas iedzīvotājiem nodrošināta pārvietošanās bez maksas ar 
vilcienu Jūrmalas valstspilsētas teritorijā un līdz Rīgai, uzlabota 
gaisa kvalitāte pilsētā

2023.–2029. 
(patstāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-
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Ē2.2. Atjaunot sabiedriskā 
transporta pieturvietas

Ē2.2.1. Attīstīt sabiedriskā transporta pieturvietu 
infrastruktūru visā pilsētā

B 19.Ē1 Izveidotas jaunas sabiedriskā transporta pieturvietas visā pilsētā. 
Labiekārtotas jau esošās (vienots dizains, atbilstošs apmaļu augs-
tums, jumts, atkritumu urnas, soli utt.)

2023.–2025. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruk-
tūras investīciju projektu nodaļa, 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

Ē2.2.2. Elektroniskās viedsistēmas izveide pietur-
vietās

B - Izveidota elektroniskā viedsistēma (reāllaika informācijas sistēma) 
pieprasītākajās sabiedriskā transporta pieturvietās 

2023.–2025. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

Ē2.3. Atjaunot pilsētas 
autobusus un pašvaldības 
autoparku 

Ē2.3.1. Izstrādāt pilsētas tematisko plānojumu 
mobilitātei

A - Izstrādāts tematiskais plānojums mobilitātei, darbības tiek veiktas, 
ņemot vērā plānojumā identificētos risinājumus

2022.–2023. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti

JVA Pilsētplānošanas pārvalde JVA Attīstības pārvalde

Ē2.3.2. Pašvaldības autoparka atjaunošana ar nulles 
emisiju vai zemu emisiju transportlīdzekļiem

A 20.Ē1 Mainot pašvaldības transportlīdzekļus, iegādāti transportlīdzekļi ar 
nulles emisiju vai zemu emisiju

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti

JVA Administratīvi juridiskās pārval-
des Saimniecības nodaļa

-

Ē2.3.3. Sekmēt pilsētas autobusu aizstāšanu ar nules 
emisiju vai zemu emisiju autobusiem

A - Sekmēta pilsētas autobusu aizstāšana ar nules emisijas vai zemas 
emisijas autobusiem

2023. Privātās investīcijas, 
pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

Ē2.4. Veicināt publiski pieejamu 
elektrouzlādes staciju 
izveidi pilsētā

Ē2.4.1. Publiski pieejamu elektrouzlādes staciju 
izveidei piemērotu (atbilstoši teritorijas 
plānojumam) zemesgabalu atlase un noma 
e-uzlādes staciju operatoriem

B - Tematiskā plānojuma mobilitātei risinājumu ietvaros 2023.–2029. Privātās investīcijas, 
pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti

JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības 
īpašumu nodaļa

JVA Pilsētplānošanas pārvalde

Ē2.4.2. Teritorijas plānojuma dokumentos iekļaut 
prasību izbūvēt elektrouzlādes punktu pie 
jaunbūvējamām ēkām, pie kurām plānota 
automašīnu stāvvietu (10 un vairāk) izbūve

B - Pilnveidots teritorijas plānojums ar e-uzlādes punktu izbūves 
nosacījumiem

2023. Pašvaldības budžets JVA Pilsētplānošanas pārvalde -

Ē2.4.3. Sekmēt e-uzlādes punktu attīstību pašvaldī-
bas teritorijā

B - Tematiskā plānojuma mobilitātei risinājumu ietvaros 2023.–2029. Privātās investīcijas, 
pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti

JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības 
īpašumu nodaļa

JVA Komunikācijas pārvalde, 
Attīstības pārvalde, Pilsētplānošanas 
pārvalde

Ē2.4.4. Izskatīt iespēju sniegt pašvaldības atbalstu 
e-uzlādes punktu izveidei pie daudzdzīvokļu 
ēkām

C - Izvērtēt iespēju īstenot atbalsta konkursus 2023.–2024. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

JVA Komunikācijas pārvalde, 
Attīstības pārvalde, Pilsētplānošanas 
pārvalde

Prioritāte: Tūrisms kūrortpilsētas konkurētspējai (T)

Rīcības virziens: Daudzveidīgs un kvalitatīvs tūrisma piedāvājums (T1) 

T1.1. Veidot jaunus dabas tūris-
ma objektus, pilnveidot un 
popularizēt esošos dabas 
tūrisma objektus 

T1.1.1. Pilnveidot esošos un izveidot jaunus dabas 
tūrisma objektus visā pilsētā un popularizēt 
tos

B - Izveidotas jaunas dabas takas (taka no Dubultiem līdz Aspazijas 
mājai, taka kāpās no Vaivariem līdz Kauguriem, taka Lielupes 
grīvā) un labiekārtotas dabas takas pilsētas teritorijā, nodrošinot 
kvalitatīvu atpūtas infrastruktūru pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. 
Izveidoti trīs jauni marķējumi, atjaunots četru taku marķējums (taka 
uz pludmali Kauguros, "Labjūtes taka" Dubulti–Pumpuri, "Jūrtaka", 
"Mežtaka") 

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, valsts 
budžets

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Komunikācijas pārvaldes Mārke-
tinga nodaļas Tūrisma komunikācijas 
daļa, Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa

T1.1.2. Daudzfunkcionālā dabas tūrisma centra 
izveide un attīstība Ķemeros

A 1.T1-2.T1 Izveidots  daudzfunkcionāls dabas tūrisma centrs Ķemeros, t.sk. 
pastāvīgā ekspozīcija. Apsaimniekots un uzturēts daudzfunk-
cionālais dabas tūrisma centrs, attīstīti tajā sniegtie pakalpojumi

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, valsts 
budžets

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruk-
tūras investīciju proejktu nodaļa, 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa, 
Īpašumu pārvalde

T1.2. Sekmēt aktīvā tūrisma 
pieejamību visās sezonās

T1.2.1. Veicināt, attīstīt un popularizēt ūdenstūrisma 
pakalpojumus, t.sk.  starppilsētu (Jūrma-
la–Rīga, Jūrmala–Jelgava) ūdens satiksmi 
vasaras periodā 

B - Attīstīts un uzturēts ūdenstūrisma pakalpojumu centrs 
Straumes ielā 1A, attīstīta uzņēmējdarbības vide ūdenstūrisma 
pakalpojumu sniegšanai. Attīstīta starppilsētu ūdens satiksme  
vasaras periodā (uz Rīgu un Jelgavu)

2022.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, valsts 
budžets

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Komunikācijas pārvaldes Mārke-
tinga nodaļas Tūrisma komunikācijas 
daļa, Mārketinga nodaļa, Jūrmalas 
osta

T1.2.2. Veicināt aktīvo atpūtu ziemas sezonā un tās 
infrastruktūras attīstību

B - Izveidota viena sezonas slēpošanas trases Kauguru parkā. Izveido-
ta viena sezonas slidotava ar inventāra nomu Kauguru parkā

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

Jūrmalas Sporta Servisa centrs

T1.2.3. Pilnveidot un atjaunot Dzintaru mežaparka 
infrastruktūru, lai nodrošinātu pakalpojumu 
pieejamību arī ziemā

B - Veikta inženiertīklu pārbūve Dzintaru mežaparkā, nodrošinot 
ūdensapgādi, elektrību, datu pārraides tīklu. Sniegto pakalpojumu 
un aktivitāšu skaits nesezonā – 4 

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Īpašumu pārvalde SIA "Jūrmalas gaisma"

T1.2.4. Nodrošināt tūrisma pakalpojumus daudz-
funkcionālajā  dabas tūrisma centrā

B - Nodrošināts pilnvērtīgs tūrisma pakalpojumu klāsts daudzfunk-
cionālajā dabas tūrisma centrā Ķemeros (trīs telpas pakalpojumu 
sniedzējiem centrā)

2023.–2029. Pašvaldības budžets, 
privātās investīcijas

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

T1.2.5. Sekmēt tūrisma sezonalitātes mazināšanu A - Veicināta tādu tūrisma pakalpojumu izveide, kas pieejami visu 
gadu

2023.–2030. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

T1.3. Attīstīt jaunus kultūras 
tūrisma objektus 
un produktus

T1.3.1. Attīstīt jaunus Jūrmalu raksturojošus kultūras 
tūrisma produktus, t.sk. pasākumus, kas 
piesaista pilsētai ārvalstu viesus

B - Daudzveidīgāks kultūras piedāvājums un kultūras dzīve pilsētā 2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Kultūras nodaļa Jūrmalas Kultūras centrs, SIA "Dzintaru 
koncertzāle"

T1.3.2. Izveidot kompleksus dabas un kultūras 
tūrisma piedāvājumus/maršrutus un tos 
popularizēt

B - Pilnveidots un popularizēts Jūrmalas tūrisma piedāvājums – 
trīs maršrutu izveide

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Kultūras nodaļa, JVA Komunikāci-
jas pārvaldes Mārketinga nodaļas 
Tūrisma komunikācijas daļa
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T1.3.3. Attīstīt un popularizēt Gaismas parku Dzin-
taru mežaparkā, attīstīt un pilnveidot pilsētas 
svētku apgaismojumu

B - Izveidoti jauni gaismas objekti Gaismas parkā. Izveidoti jauni 
gaismas objekti pilsētā

Pastāvīgi Pašvaldības budžets Jūrmalas Kultūrtelpas un vides 
dizaina centrs

Jūrmalas Kultūras centrs, JVA Ko-
munikācijas pārvaldes Mārketinga 
nodaļas Tūrisma komunikācijas daļa

T1.3.4. Īstenot daudzveidīgu koncertu un pasāku-
mu programmu Mellužu estrādē, izplatīt 
informāciju par pasākumiem Latvijas un 
ārvalstu tūristiem 

B - Mellužu estrādes ilgtermiņa darbības stratēģijas 2017.–2026. ga-
dam ieviešana. Seši pasākumi gadā: brīvdabas koncerti, brīvdabas 
teātra izrādes, brīvdabas kinoseansi, mākslas izstādes, radošās 
darbnīcas, deju un mūzikas festivāli u.c. Īstenoti publicitātes pasā-
kumi. Iznomāta estrādes teritorija

Pastāvīgi Pašvaldības budžets Jūrmalas Kultūras centrs JVA Kultūras nodaļa

T1.3.5. Veidot izstādes un mainīgās ekspozīcijas 
un organizēt vēsturiski  izglītojošus, radoši 
izzinošus un tematiskus pasākumus Ķemeru 
ūdenstornī un parkā, nodrošināt kompleksa 
popularizēšanu

B - Ķemeru ūdenstorņa ilgtermiņa darbības stratēģijas 
2017.–2026. gadam ieviešana. Nodrošināta regulāra zāles 
noslodze, dažādu ekspozīciju, izstāžu un pasākumu pieejamība  
(seši pasākumi gadā) apmeklētajiem 250 dienas gadā.  
Nodrošināti vēsturiski izglītojoši, radoši izzinoši un tematiski pasā-
kumi (seši pasākumi gadā), veicinot reģiona nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu

Pastāvīgi Pašvaldības budžets Jūrmalas muzejs JVA Kultūras nodaļa, JVA Komunikāci-
jas pārvaldes Mārketinga nodaļas 
Tūrisma komunikācijas daļa

T1.4. Citu tūrisma pakalpojumu 
attīstība

T1.4.1. Izveidot publiski pieejamas dzeramā ūdens 
ņemšanas vietas un tās uzturēt, modernizēt 
esošās dzeramā ūdens ņemšanas vietas

B 3.T1 Pilnveidota Jūrmalas kā kūrortpilsētas infrastruktūra: dzeramā ūdens 
ņemšanas vietu skaits visā periodā – vismaz divas

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

SIA "Jūrmalas ūdens", JVA Īpašumu 
pārvaldes Pilsētsaimniecības un 
labiekārtošanas nodaļa

T1.4.2. Veikt mārketinga aktivitātes augsti prioritāros 
mērķa tirgos

B - Popularizēts pilsētas tūrisma, t.sk. dabas un aktīvā tūrisma, ve-
selības, kultūras un darījumu tūrisma piedāvājums – vismaz divas 
aktivitātes gadā

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Komunikācijas pārvaldes Mār-
ketinga nodaļa

-

T1.4.3. Izveidot informatīvos tūrisma reklāmas ma-
teriālus mērķa tirgu vajadzībām

B - Nodrošināti drukātie informācijas materiāli galvenajiem mērķa 
tirgiem, t.sk. par dabas un aktīvā, veselības, kultūras un darījumu 
tūrisma piedāvājumu, – vismaz trīs drukāto materiālu veidi gadā 
(pasākumu kalendārs, tūrisma karte, pilsētas tēla brošūra u.c.)

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļas Tūrisma komu-
nikācijas daļa

-

T1.4.4. Izstrādāt interaktīvas ekskursijas/spēles B - Pilnveidots tūrismu pakalpojumu skaits; jaunu interaktīvu pakalpoju-
mu skaits gadā – 1

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļas Tūrisma komu-
nikācijas daļa

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, 
Jūrmalas muzejs

T1.4.5. Apkopot un popularizēt skolēnu ekskursiju 
piedāvājumu 

B - Divas reizes gadā dažādos kanālos popularizēts ekskursiju 
piedāvājums Latvijas skolēniem 

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļas Tūrisma komu-
nikācijas daļa

JVA Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļa

T1.4.6. Apkopot un publicēt informāciju par investīci-
ju objektiem un telpām pilsētā

A - Izveidots informatīvs materiāls ar informāciju uzņēmējiem un po-
tenciālajiem investoriem

Pastāvīgi Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

T1.4.7. Sekmēt Jomas ielas labiekārtošanu, attīstību 
un pilnveidi 

A 4.T1 Infrastruktūras pilnveides pasākumi: seguma maiņa, ēku fasāžu 
atjaunošana, dekoratīvo apgaismojumu izveide/pilnveide. Ielas 
labiekārtošanas pasākumi: atkritumu urnu, labierīcību, soliņu 
uzstādīšana. Tirdziņu nodrošināšana

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruk-
tūras investīciju projektu nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, 
Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecī-
bas un labiekārtošanas nodaļa, SIA 
"Jūrmalas gaisma"

T1.4.8. Sekmēt jaunu tūrisma produktu radīšanu B - Jaunu tūrisma produktu skaits periodā – 3 2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļas Tūrisma 
komunikācijas daļa

T1.4.9. Veicināt tūrisma objektu attīstību un pieejamī-
bu visā Jūrmalas teritorijā

A - Jaunu tūrisma pakalpojumu skaits periodā – 3 2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

Rīcības virziens: Uzņēmējdarbībai pievilcīga vide (T2) 

T2.1. Veicināt izmitināšanas un 
ēdināšanas pakalpojumu 
un infrastruktūras attīstību 

T2.1.1. Organizēt apmācības, informatīvos, izglī-
tojošos un sadarbību veicinošos seminārus 
tūrisma pakalpojumu sniedzējiem 

A - Nodrošināta aktuālā informācija par tūrisma jaunumiem pilsētā tū-
risma pakalpojumu sniedzējiem (naktsmītnes, ēdināšanas uzņēmu-
mi, gidi u.c.), paaugstināta pakalpojumu kvalitāte un nodarbināto 
zināšanas. Apmācību skaits periodā – 7 

Pastāvīgi Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļas Tūrisma 
komunikācijas daļa

T2.1.2. Izveidot un popularizēt gastronomijas 
piedāvājumu ārpus aktīvās tūrisma sezonas

A - Pilnveidots ēdināšanas pakalpojumu piedāvājums ārpus sezonas. 
Iesaistīto ēdināšanas uzņēmumu skaits – 10. Īstenoto kampaņu 
skaits gadā – 1   

Pastāvīgi Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļas Tūrisma 
komunikācijas daļa

T2.1.3. Rīkot pasākumu tūrisma un viesmīlības 
uzņēmumiem Vakanču gadatirgus ietvaros, 
izveidot digitālu vakanču datu bāzi

A - Nodrošināta informācija iedzīvotājiem par tūrisma un viesmīlī-
bas uzņēmumu darbību un vakancēm pirms sezonas. Tūrisma un 
viesmīlības uzņēmēju skaits katrā pasākumā – 20. Vakanču skaits 
– 50. Izveidota digitāla vakanču datubāze

Pastāvīgi Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

T2.1.4. Rīkot tīklošanās pasākumus Jūrmalas tūrisma 
uzņēmējiem

A - Veicināta uzņēmumu sadarbība. Pasākumu skaits gadā – vismaz 1. 
Iesaistīto uzņēmēju skaits – 10

Pastāvīgi Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

T2.1.5. Veicināt skolēnu nodarbinātību viesmīlības 
un apkalpošanas jomā

A - Nodrošinātas līdzfinansētas darbavietas skolēniem, pilnveidojot 
jomā nepieciešamās kompetences, un profesionāli orientēti pasāku-
mi pie tūrisma uzņēmējiem, piemēram, mācību vizītes, izglītojošas 
ekskursijas. Nodarbināto jauniešu skaits katru gadu –  20. Iesaistīto 
uzņēmēju skaits katru gadu – 5. Mācību vizīšu, izglītojošu ek-
skursiju skaits katru gadu – 1

Pastāvīgi Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS RĪCĪBAS PLĀNS 2023.–2029. GADAM 18



T2.2. Plānot un attīstīt pašvaldī-
bas uzņēmējdarbības 
atbalsta politiku

T2.2.1. Pastāvīgi izstrādāt priekšlikumus uzņēmēj-
darbības vides uzlabošanai sadarbībā ar 
Jūrmalas pilsētas uzņēmējiem 

A - Sadarbībā ar Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvo padomi izstrādā-
ti uzņēmējdarbības vides uzlabošanas priekšlikumi, t.sk. jaunu 
uzņēmējdarbības veidu attīstībai (tehnoloģiju un radošo industriju, 
sociālās uzņēmējdarbības u.c.)

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

T2.2.2. Pilnveidot normatīvos aktus, t.sk. teritorijas 
plānojumu, investoru piesaistei

B - Pilnveidoti valsts, reģionālās un pašvaldības nozīmes normatīvie 
akti

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

T2.2.3. Sniegt atbalstu Jūrmalas Biznesa inkubatora 
darbībai

A - Nodrošināts pašvaldības atbalsts Jūrmalas Biznesa inkubatora 
darbības turpināšanai

2023.–2029. Ārējie finanšu instrumenti JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

T2.2.4. Veicināt plašākas esošo un jauno uzņēmēju 
apmācību iespējas

B - Sniegts atbalsts esošo un jauno uzņēmēju apmācībām 2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

T2.2.5. Pašvaldības sadarbība ar uzņēmējiem ārējā 
finansējuma piesaistei (potenciāli izveidot 
nodibinājumu), kā arī uzņēmēju pārstāvība 
nacionālās organizācijās un institūcijās

A - Izveidots nodibinājums, tiek nodrošināta pašvaldības un Jūrmalas 
uzņēmēju sadarbība ārējā finansējuma piesaistei. Nodrošināta 
uzņēmēju pāstāvība dažādu līmeņu institūcijās

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

T2.2.6. Izsniegt pašvaldības atļaujas ielu tirdzniecī-
bai, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanai u.c. iedzīvotāju sabiedriskās 
dzīves organizēšanas nodrošināšanai 
(t.sk. e-pakalpojumu attīstība uzņēmējiem)

A - Nodrošināta atļauju izsniegšana, sekmēta e-pakalpojumu attīstība 2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pārvalde

T2.3. Attīstīt vietējās uzņēmēj-
darbības atbalsta infra-
struktūru 

T2.3.1. Attīstīt tirdzniecības vietu un publisku pasāku-
mu rīkošanas infrastruktūru

A - Pārdomāts tirdzniecības vietu izvietojums/apjoms un attīstīta 
publisku pasākumu rīkošanas infrastruktūra. Nodrošināta teritorija 
publisku pasākumu, tirdziņu organizēšanai

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības 
īpašumu nodaļa

T2.3.2. Nodrošināt elektrības pieslēgumu pieejamī-
bu un jaudas palielināšanu uzņēmējdarbības 
veikšanai pludmalē

A - Nodrošināta elektrības pieslēgumu pieejamība un jaudas paliel-
ināšana uzņēmējdarbības veikšanai pludmalē

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

SIA "Jūrmalas gaisma"

T2.4. Veicināt uzņēmumu 
izveidi, darbības 
un sadarbības attīstību

T2.4.1. Veicināt sadarbību brīvo dzelzceļa staciju 
izmantošanai uzņēmējdarbības veikšanai

B - Uzņēmējdarbības vides paplašināšana – katrā stacijā darbojas 
uzņēmums

2023.–2029. - JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļa

T2.4.2. Organizēt pasākumus un konkursus, kas 
veicina jaunu uzņēmumu rašanos, un 
rīkot tematiskus seminārus par jaunu ideju 
ģenerēšanas metodēm uzņēmējdarbības 
uzsākšanai

B - Organizēts vismaz viens pasākums gadā 2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļa

T2.4.3. Sniegt atbalstu mentoru programmas 
īstenošanai

A - Sniegts atbalsts mentoru programmas īstenošanai 2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

T2.4.4. Īstenot līdzfinansējuma konkursu uzņēmēj-
darbības atbalstam

A - Ieviests uzņēmējdarbības atbalstam paredzētais līdzfinansējuma 
konkurss

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs

T2.5. Veicināt Jūrmalas pilsētas 
iedzīvotāju, t.sk. izglītoja-
mo, interesi par uzņēmēj-
darbību un nodarbinātību

T2.5.1. Veicināt skolēnu interesi par uzņēmējdarbī-
bu, sekmējot skolu iesaisti "Junior Achieve-
ment Latvia" programmā

A - Īstenoti pasākumi "Junior Achievement Latvia" programmas ietvaros 2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs

T2.5.2. Sekmēt "Junior Achievement Latvia" koordi-
natoru izveidi pašvaldības izglītības iestādēs

A - Sekmēta "Junior Achievement Latvia" koordinatoru izveide 
pašvaldības izglītības iestādēs

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas 
Bērnu un jauniešu interešu centrs, 
pašvaldības izglītības iestādes

T2.5.3. Izveidot un apkopot atlaižu un priekšrocību 
piedāvājumus Jūrmalas iedzīvotāja kartes 
īpašniekiem

A - Izveidots atlaižu un priekšrocību piedāvājums 2023. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

T2.5.4. Veicināt Ēnu dienas norisi Jūrmalas uzņēmu-
mos

B - Sekmēta Ēnu dienas norise uzņēmumos katru gadu 2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs

T2.5.5. Sniegt atbalstu jauniešu nodarbinātībai 
vasaras sezonā

A - Sniegts atbalsts jauniešu nodarbinātībai vasaras sezonā 2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs

Rīcības virziens: Kūrortpilsētas starptautiskā konkurētspēja (T3) 

T3.1. Veicināt un popularizēt 
veselības tūrisma infra-
struktūras un pakalpojumu 
attīstību

T3.1.1. Popularizēt veselības tūrisma piedāvājumu A - Popularizēts Jūrmalas kā veselības kūrorta galamērķa tēls – 
3 mārketinga aktivitātes gadā

Pastāvīgi Pašvaldības budžets JVA Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļas Tūrisma komu-
nikācijas daļa

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

T3.1.2. Līdzfinansēt ar veselības tūrismu saistītos 
projektus (jaunu produktu veidošana u.c.)

B - Līdzfinansēto projektu skaits visā periodā – 3 2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

T3.1.3. Pašvaldībai izveidot sadarbību ar uzņēmē-
jiem vienota pilsētas pakalpojuma izveidei, 
piemēram, Veselības mēneša ietvaros

B - Iesaistīto uzņēmēju skaits gadā – ne mazāk kā 7. Veikto aktivitāšu 
skaits gadā – ne mazāk kā 10 

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

Jūrmalas Labklājības pārvalde
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T3.1.4. Veselības tūrisma infrastruktūras attīstības 
veicināšana

A 1.T3 Attīstīts Jūrmalas slimnīcas sniegto pakalpojumu klāsts un infrastruk-
tūra (rehabilitācijas pakalpojumu attīstība, t.sk. sportistu rehabilitā-
cijas pakalpojumu attīstība, ķirurģijas nodaļas, dienas stacionāra 
pakalpojumu kvalitātes pilnveidošana, slimnīcas B korpusa pagrab-
stāva renovācija, sterilizācijas pakalpojuma kvalitātes uzlabošana, 
sterilizācijas iekārtu iegāde), izveidots konkurētspījīgs piedāvājums 
veselības tūrisma veicināšanai. Pilnveidota veselības tūrisma infra-
struktūra pilsētas teritorijā

2023.–2024. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, pašvaldī-
bas kapitālsabiedrības 
budžets

SIA "Jūrmalas slimnīca" JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, 
Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

T3.2. Veicināt kūrorta izglītības 
un kompetenču attīstību

T3.2.1. Veicināt dabas resursu izpēti, attīstīt pa-
kalpojumu un produktu ieviešanu, iesaistot 
zinātniskos institūtus, ārstniecības iestādes, 
augstākās izglītības iestādes, komersantus 
kurortoloģijas attīstības veicināšanai Jūrmalā

B - Sagatavota informācija par dabas resursiem un to izmantošanas 
iespējām. Apsaimniekots un uzturēts daudzfunkcionālais dabas tū-
risma centrs, attīstīti tajā sniegtie pakalpojumi, tajā skaitā pastāvīgā 
ekspozīcija

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

T 3.2.2. Sadarbībā ar mācību iestādēm un kuror-
toloģijas/tūrisma nozares speciālistiem 
veicināt izglītojošas programmas izstrādi un 
veicināt speciālistu piesaisti un kompetences 
paaugstināšanu 

B - Izglītojamajiem pilnveidotas zināšanas un izpratne par kurortoloģi-
ju, piesaistīti speciālisti. Ieviesta izglītojoša programma kūrorta 
jomā visā periodā – 1

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

T3.3. Veicināt sadarbību kūrorta 
attīstībai

T3.3.1. Nodrošināt dalību vietējās un starptautiskās 
tūrisma organizācijās un īstenot sadarbības 
aktivitātes

B - Organizāciju skaits – 2. Īstenotās aktivitātes, pamatojoties uz dalī-
bu organizācijās katru gadu, – 1 

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļas Tūrisma 
komunikācijas daļa

T3.3.2. Īstenot sadarbības projektus ar citām kūrort-
pilsētām Eiropā

B - Vizīšu skaits periodā – 5. Kopīgi īstenotās aktivitātes visā periodā – 4 2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļas Tūrisma 
komunikācijas daļa

T3.4. Iegūt datus par tūrisma 
pieprasījumu un starptau-
tisko kontekstu

T3.4.1. Veikt apmeklētāju plūsmas monitoringu un 
analīzi stratēģiski svarīgās vietās pilsētā, 
izvietojot apmeklētāju uzskaites iekārtas

B - Apmeklētāju skaitīšanas iekārtu uzstādīšana (5 objektos), lai 
identificētu apmeklētāju pārvietošanos un skaita izmaiņas tūrisma 
objektos un pasākumos

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pārvalde

T3.4.2. Apkopot tūrisma statistiku un nodrošināt datu 
pieejamību 

A - Izveidotas datu bāzes ar galvenajiem tūrisma darbību raksturojoša-
jiem rādītājiem – 3. Nodrošināta datu pieejamība

Pastāvīgi Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļas Tūrisma 
komunikācijas daļa

T3.4.3. Nostiprināt kūrortpilsētas statusu un sadar-
bībā ar citām kūrortpilsētām izstrādāt priekš-
likumus kūrortpilsētu atbalsta programmas 
izveidošanai nacionālā līmenī 

A - Pagarināts kūrorta pilsētas statuss reizi 2 gados. Izstrādāti priekšli-
kumi atbalsta piešķiršanai pilsētām ar kūrortpilsētas statusu

"2023., 2025., 
2027., 2029."

Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

T3.4.4. Monitorēt tūrisma pakalpojumu kvalitāti 
publiskajā telpā (atsauksmes)  un uzturēt 
atsauksmju datu bāzi

A - Izveidota un uzturēta atsauksmju datu bāze Pastāvīgi Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

T3.5. Ar Jūrmalas tūrisma nozari 
saistītu aptauju veikšana

T3.5.1. Veikt socioloģiski pamatotu pētījumu ar 
mērķi noskaidrot pilsētas viesu viedokli par 
iespaidiem Jūrmalā un saņemto pakalpojumu 
klāstu un kvalitāti un noskaidrot Jūrmalas 
iedzīvotāju attieksmi pret tūrismu pilsētā

A - Iegūta daudzpusīga situācijas analīze un raksturots tūrisma 
pieprasījums. Veikta detalizēta Jūrmalas iedzīvotāju attieksmes 
izpētīšana pret tūrismu Jūrmalā

2023., 2027. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļas Tūrisma 
komunikācijas daļa

T3.5.2. Veikt ar tūrisma pakalpojumu sniegšanu 
saistīto uzņēmēju aptauju

A - Nodrošināts pilsētas tūrisma uzņēmējdarbības vides kvalitātes 
monitorings un atgriezeniskā saite ar mērķi uzzināt viedokli, lai 
pieņemtu attiecīgos lēmumus un definētu turpmākās rīcības

Pastāvīgi Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

T3.6. Nodrošināt tūrisma 
informācijas pieejamību, 
t.sk. ieviest tūrisma in-
formācijas nodrošināšanas 
sistēmu, veidot saistošus 
informācijas pasniegšanas 
objektus 

T3.6.1. Nodrošināt tūrisma informācijas apkopošanu 
un sniegšanu, t.sk. drukātā formātā

A - Tūrisma informācijas centrs atvērts katru dienu. Apkopota un sniegta 
tūrisma informācija

Pastāvīgi Pašvaldības budžets JVA Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļas Tūrisma komu-
nikācijas daļa

-

T3.6.2. Veikt remontdarbus tūrisma informācijas 
centra ēkas atjaunošanai 

B 2.T3 Atjaunota Tūrisma informācijas centra ēka 2024. Pašvaldības budžets JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības 
īpašumu tehniskā nodrošinājuma 
nodaļa

JVA Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļas Tūrisma 
komunikācijas daļa

T3.6.3. Ieviest tūristu audiogidu B - Paplašināts pilsētas tūrisma piedāvājuma klāsts. Maršrutu skaits visā 
periodā – 3–5

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļas Tūrisma komu-
nikācijas daļa

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma 
un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

T3.6.4. Attīstīt un uzturēt  tūrisma tīmekļvietni, sociālo 
tīklu kontus, mobilo lietotni 

A - Aktualizēta informācija mājaslapā, regulāra komunikācija sociāla-
jos tīklos, lai popularizētu Jūrmalu kā tūrisma galamērķi, un mobilās 
lietotnes uzturēšana

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Komunikācijas pārvaldes Mār-
ketinga nodaļa

-

T3.6.5. Izvietot un uzturēt tūrisma informatīvās zīmes, 
norāžu zīmes un informācijas stendus 

A - Izvietoto un/vai apsaimniekoto norāžu un stendu skaits gadā – 
vismaz 10

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaim-
niecības un labiekārtošanas nodaļa

T3.6.6. Veicināt sadarbību ar vietējiem un ārvalstu 
tūrisma operatoriem, medijiem un viedokļa 
līderiem

A - Operatoru, mediju un viedokļu līderu vizīšu skaits gadā – 5 2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļas Tūrisma komu-
nikācijas daļa

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma 
un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa
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T3.6.7. Informēt uzņēmējus par tūrisma aktualitātēm  A - Ziņu/vēstkopu skaits gadā – 6 Pastāvīgi Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļas Tūrisma 
komunikācijas daļa

T3.6.8. Nodrošināt dalību tūrisma profesionālajos 
pasākumos – izstādēs, gadatirgos, darb-
semināros u.c.

A - Pasākumu skaits gadā – 8  Pastāvīgi Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļas Tūrisma k
omunikācijas daļa

T3.6.9. Nodrošināt Jūrmalas pārstāvniecību tūrisma 
izstādēs ar individuālu stendu

B - Uzlabots vai jaunizveidots izstāžu stends periodā 2023. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļas Tūrisma 
komunikācijas daļa

T3.7. Veicināt konferencēm 
nepieciešamās infrastruk-
tūras attīstību

T3.7.1. Daudzfunkcionālajā dabas tūrisma centrā 
izveidot un attīstīt konferencēm piemērotu 
infrastruktūru līdz 250 vietām 

B - Izveidota konferencēm atbilstoša infrastruktūra daudzfunkcionālajā 
dabas tūrisma centrā Ķemeros

Pastāvīgi Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

T3.7.2. Nodrošināt pakalpojumu sniedzēju konfer-
encēm atbilstošas infrastruktūras uzturēšanu 
un konferenču rīkošanas pakalpojuma 
sniegšanu

B - Daudzfunkcionālajā dabas tūrisma centrā Ķemeros nodrošināts 
konferenču rīkošanas pakalpojums   

2023.–2029. Pašvaldības budžets, 
privātās investīcijas

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

T3.8. Jūrmalas kā konferenču 
un tikšanās vietas popula-
rizēšana, darījumu pasā-
kumu norises veicināšana

T3.8.1. Pozicionēt Jūrmalu kā vietu, kur tiek or-
ganizētas dažādu mērogu konferences, 
semināri, tikšanās, izstādes un darījumu 
tūrisma kampaņas augsti prioritārajos tūrisma 
tirgos

A - Īstenoto mārketinga aktivitāšu skaits gadā – 2. Nodrošināta dalība 
darbsemināros, kontaktbiržās, forumos, izstādēs gadā – 4 

Pastāvīgi Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

JVA Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļas Tūrisma 
komunikācijas daļa

T3.8.2. Organizēt iepazīšanās tūres B - Latvijas un augsti prioritāro tirgu tūrisma operatori iepazīstināti ar 
Jūrmalas MICE piedāvājumu – 1 tūre gadā

Pastāvīgi Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

T3.8.3. Īstenot granta konkursu darījumu tūrisma 
norises veicināšanai

A - Veicināta pasākumu norise, kā arī saimnieciskās darbības attīstība 
Jūrmalā.

Pastāvīgi Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

T3.8.4. Izstrādāt atvieglotu procesu atļaujas 
saņemšanai pasākumu rīkošanai līdz 50 per-
sonām un pludmales teritoriju iznomāšanai

B - Atvieglotas atļaujas saņemšanas sistēmas izstrāde. Precizēti notei-
kumi pludmales teritoriju iznomāšanai

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

-

T3.9. Attīstīt sporta tūrismu 
pilsētā

T3.9.1. Pašvaldības iespēju un piedāvājuma apko-
pošana 

C - Sastādīts pasākumu plāns (vienas vai vairāku dienu) un piedāvā-
jums, caur sporta federācijām pretendējot uz dažāda mēroga 
pasākumiem, – proaktīva informēšana par piedāvājumu

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Sporta servisa centrs -

T3.9.2. Sekmēt nacionāla un starptautiska mēroga 
tautas sporta pasākumu norisi Jūrmalā

A - Jūrmalā notiek nacionāla un starptautiska mēroga tautas sporta 
pasākumi – vismaz 5 gadā

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Sporta servisa centrs -

T3.9.3. Sportistu un sporta tūristu izmitināšanas 
iespēju attīstība – palielināt izmitināšanas 
vietu skaitu

B - Sadarbībā ar Jūrmalas uzņēmējiem un kaimiņu pašvaldībām 
nodrošināts izmitināšanas vietu skaits sporta nometnēm un sporta 
tūrismam

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Sporta servisa centrs -

T3.9.4. Veidot piedāvājumu profesionālā sporta 
nometņu rīkošanai Jūrmalā 

B - Sagatavots piedāvājums, tiek rīkotas profesionālā sporta nometnes, 
piesaistot sportistus no ārzemēm sadarbībā ar uzņēmējiem (nakts-
mītnes, ēdināšana, transports)

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Sporta servisa centrs -

T3.10. Sekmēt nacionāla 
un starptautiska mēroga 
sporta pasākumu norisi 
Jūrmalā

T3.10.1. Nodrošināt starptautiska un nacionāla mēro-
ga sporta pasākumu norisi pilsētā

A - Nodrošināti starptautiska un nacionāla mēroga sporta pasākumi – 
vismaz 3 gadā

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Sporta servisa centrs -

T3.10.2. Veicināt sadarbību ar sporta veidu fede-
rācijām augsta līmeņa sporta pasākumu 
organizēšanā

A - Sadarbībā ar federācijām tiek organizēti augsta līmeņa sporta 
pasākumi Jūrmalā

2023.–2029. Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, ārējie finanšu 
instrumenti

Jūrmalas Sporta servisa centrs -

T3.11. Nodrošināt sporta infra-
struktūras pieejamību un 
atbilstību augstu sasniegu-
mu sportam

T3.11.1. Slokas sporta stadiona attīstīšana nacionālās 
sporta bāzes statusa iegūšanai

A 3.T3 Attīstīta un sakārtota stadiona infrastruktūra 2023.–2029. Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, ārējie finanšu 
instrumenti

Jūrmalas Sporta servisa centrs -

T3.11.2. Ūdenssporta centra attīstīšana Lielupē C - Ūdenssporta veidu pieejamības attīstība Jūrmalā 2023.–2029. Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, ārējie finanšu 
instrumenti

Jūrmalas Sporta servisa centrs Jūrmalas Sporta skola

T3.11.3. Slēgtās sporta manēžas izveide Slokā C 4.T3 Uzbūvēta slēgtā sporta manēža Slokā 2025.–2029. Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, ārējie finanšu 
instrumenti

Jūrmalas Sporta servisa centrs -

T3.11.4. Veicināt pludmales volejbola attīstību arī 
ziemas sezonā

C 4.T3 Izbūvēta slēgtā manēža Slokā, kas pielāgota pludmales volejbo-
lam

2029. Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, ārējie finanšu 
instrumenti

Jūrmalas Sporta servisa centrs -

T3.11.5. Sadarbība ar Lielupes ledus halles izveidotā-
jiem ar mērķi izmantot halli profesionālā un 
tautas sporta (uz ledus) attīstībai

B - Pēc ledushalles izbūve nodrošināta sadarbība un ledus noma 
pašvaldības vajadzībām

2028.–2029. Privātās investīcijas, 
pašvaldības budžets

Jūrmalas Sporta servisa centrs Jūrmalas Sporta skola
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Prioritāte: Atvērta un gudra pārvaldība (A)

Rīcības virziens: Mūsdienīga pilsētas pārvaldība – skaidri, caurspīdīgi un efektīvi procesi (A1) 

A1.1. Stiprināt darbinieku 
kapacitāti, profesionālo 
izaugsmi un uzlabot darba 
apstākļus

A1.1.1. Izstrādāt darbības stratēģiju Jūrmalas 
valstspilsētas administrācijai

A - Izstrādāta stratēģija Jūrmalas valstspilsētas administrācijai, kas 
nosaka, kādas ir iestādes vērtības, mērķis un sasniedzamie rezultāti 
(procesi, kontroles mehānismi, ātrās reaģēšanas sistēma), labumu 
grozs utt.

2023.–2024. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

JVA Administratīvi juridiskās pārvaldes 
kanceleja, Personāla nodaļa, Komu-
nikācijas pārvalde

A1.1.2. Darbinieku novērtējuma sistēmas pilnveide A - Darbinieku novērtējuma sistēmas pilnveide, t.sk. novērtējot 
darbinieku izpratni par iestādes vērtībām, mērķiem un darba izpildi 
(+ pozitīva pieredze)

2023.–2024. Pašvaldības budžets JVA Personāla nodaļa JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa

A1.1.3. Novērtēt pašvaldības darbinieku apmier-
inātību ar darbu pašvaldībā

B - Veikts novērtējums. Sniegti priekšlikumi attīstībai un pilnveidei 2023. Pašvaldības budžets JVA Personāla nodaļa -

A1.1.4. Kvalifikācijas celšanas apmācības darbiniek-
iem 

A - Nodrošinātas kvalifikācijas celšanas apmācības Pastāvīgi Pašvaldības budžets JVA Personāla nodaļa -

A1.1.5. Samazināt individuālo drukas iekārtu skaitu A - Par 75% samazināts individuālo drukas iekārtu skaits 2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pārvalde

Jūrmalas valstspilsētas administrācija

A1.1.6. Digitālo dokumentu pārvaldības uzlaboša-
na, lai attīstītu kopdarbības iespējas

A - Sekmēta izpratne par darbu ar digitālajiem dokumentiem, uzlabo-
tas kopdarba iespējas

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pārvalde

Jūrmalas valstspilsētas administrācija

A1.1.7. Resursu vadības sistēmu izveide un attīstīšana A 1.A1 Ieviestas resursu vadības sistēmas atbilstoši identificētai ne-
pieciešamībai ("HORIZON", "HoP" utt.)

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pārvalde

Jūrmalas valstspilsētas administrācija

A1.1.8. IKT risinājumu pilnveide un pieejamības 
nodrošināšana

A - Uzlaboti IKT pakalpojumi 2023.–2029. Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, ārējie finanšu 
instrumenti

JVA Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pārvalde

-

A1.1.9. Datu tīkla un datu drošības pilnveidošana A - Pilnveidots datu tīkls, veikta datu drošības sistēmas uzlabošana 2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pārvalde

-

A1.1.10. Veidot/attīstīt radošas un mūsdienīgas biroja 
telpas JVA struktūrvienībām apkaimēs, kas 
pieejamas arī iedzīvotājiem

C - Nodrošināta JVA darbinieku telpu (ēku) rotācija, lai nodrošinātu 
daudzpusīgu redzējumu un izvairītos no stagnēšanas. Pieejamas 
telpas kopdarbam ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Īpašumu pārvalde JVA Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pārvalde

A 1.1.11. Pilnveidot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
administratīvo ēku infrastruktūru

B 2.A1-3.A1 Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvo ēku infrastruk-
tūras pilnveides pasākumi tiek atspoguļoti, veicot precizējumus 
Investīciju plānā

2023.–2029. Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, ārējie finanšu 
instrumenti

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruk-
tūras investīciju projektu nodaļa

JVA Īpašumu pārvalde

A 1.1.12. Veikt trūkstošo speciālistu (pedagogi, jaunie 
speciālisti administratīvajā darbā u.c.) 
uzskaiti un izveidot atbalsta programmu 
jauno speciālistu piesaistei

B Izveidota trūkstošo speciālistu regulāras uzskaites sistēma, kā arī 
atbalsta programma jauno speciālistu piesaistei pašvaldībā

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Personāla nodaļa JVA Izglītības pārvalde

A1.2. Uz pozitīvu pieredzi 
orientēti pakalpojumi, 
t.sk. e-pakalpojumi

A1.2.1. Veikt pašvaldības iestāžu sniegto pakalpo-
jumu auditu

B - Veikts audits, sniegti pakalpojuma novērtējumi un rīcības plāns to 
pilnveidei, jaunu pakalpojumu piedāvājumi u.tml.

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Iekšējā audita nodaļa -

A1.2.2. Izveidot projekta vadības grupu, kas ir 
atbildīga par pakalpojumu (t.sk. e-pa-
kalpojumu) izstrādi, ieviešanu, attīstību un 
uzturēšanu ilgtermiņā

A - Izveidota darba grupa, nodrošināta tās darbība 2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Administratīvi juridiskās pārval-
des kanceleja

JVA Administratīvi juridiskās pārval-
des Juridiskā nodrošinājuma nodaļa, 
Attīstības pārvalde, Informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju pārvalde, 
Īpašumu pārvalde, Pilsētplānošanas 
pārvalde, Jūrmalas Labklājības 
pārvalde

A1.2.3. Veicināt daudzfunkcionālus pakalpoju-
mus e-vidē ar jau gataviem risinājumiem, 
vadlīnijām

A - E-pakalpojuma lietotāju skaita pieaugums 2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Administratīvi juridiskās pārval-
des kanceleja

JVA Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pārvalde

A1.2.4. Attīstīt Jūrmalas ģeogrāfiskās informācijas 
sistēmu (JurĢIS) 

A - Uzturēta un regulāri papildināta Jūrmalas ģeogrāfiskās informāci-
jas sistēma (JurĢIS), nodrošināts, ka visas Jūrmalas valstspilsētas 
administrācijas struktūrvienības (atbilstoši to kompetencei) sniedz 
datus sistēmas pilnveidei. Rasti risinājumi kartes pieejamības no-
drošināšanai iedzīvotājiem

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Pilsētplānošanas pārvaldes 
Ģeomātikas nodaļa

JVA struktūrvienības, Jūrmalas 
valstspilsētas pašvaldības iestādes un 
kapitālsabiedrības

A1.2.5. Digitalizēt būvniecības procesu A - Būvniecības procesa saskaņošana pašvaldībā primāri tiek no-
drošināta Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

2023.–2029. Valsts budžets JVA Pilsētplānošanas pārvalde JVA Īpašumu pārvalde, JVA Attīstības 
pārvalde

A1.2.6. Samazināt birokrātisko slogu, veidojot 
"vienas pieturas aģentūru" dokumentācijas 
apritei pašvaldībā

A - Samazināts birokrātiskais slogs, rasti risinājumi dokumentācijas 
aprites vienkāršošanai pašvaldībā

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Administratīvi juridiskās pārval-
des kanceleja

JVA Informācijas un komunikāci-
jas tehnoloģiju pārvalde, Pilsēt-
plānošanas pārvalde, Attīstības 
pārvalde, Īpašumu pārvalde, Izglītī-
bas pārvalde, Jūrmalas Labklājības 
pārvalde

A1.2.7. Attīstīt atvērto datu pieejamību biznesa un 
pilsētvides risinājumu attīstībai

B - Pieejami dažādoti atvērtie dati pilsētā 2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti

JVA Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pārvalde

-
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A1.2.8. Turpināt attīstīt Jūrmalas iedzīvotāja kartes 
sniegtās priekšrocības

A 4.A1 Regulāri attīstīts Jūrmalas iedzīvotāja kartes piedāvājums, lai 
saņemtu daudzveidīgus pakalpojumus (piemēram, atvieglojumus 
sabiedriskajā transportā, bezmaksas ēdināšanu izglītības iestādēs 
u.c.), Jūrmalas iedzīvotāja kartes popularizēšana

2023.–2029. Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, ārējie finanšu 
instrumenti

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

Jūrmalas Labklājības pārvalde, JVA 
Izglītības pārvalde

A1.3. Izveidot vienotu informāci-
jas sistēmu operatīvu 
jautājumu risināšanai

A1.3.1. Operatīvās informācijas centra izveide, 
iekļaujot tā darbībā pašvaldības policijas 
funkcijas, t.sk. drošības funkcijas, kā arī 
pilsētsaimniecības funkcijas 24/7 (ātrās 
reaģēšanas sistēma)

B 5.A1 JPP Operatīvās informācijas centra izveide – videosienas uzstādīša-
na un instalācija publisku vietu 24/7 videonovērošanai, sabiedris-
kās kārtības un drošības uzraudzībai

2023.–2029. Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, ārējie finanšu 
instrumenti

Jūrmalas pašvaldības policija JVA Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pārvaldes Tehniskā 
nodrošinājumanodaļa, Īpašumu pār-
valdes Pašvaldības īpašumu tehniskā 
nodrošinājuma nodaļa

A1.3.2. Attīstīt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
videonovērošanas sistēmu

A 6.A1 Paplašināts publiskās videonovērošanas tīkls pilsētā 2023.–2029. Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, ārējie finanšu 
instrumenti

Jūrmalas pašvaldības policija JVA Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pārvaldes Tehniskā no-
drošinājuma nodaļa

Rīcības virziens: Ilgtspējīgas pilsētas attīstības plānošana (A2) 

A2.1. Pašvaldības teritorijas 
attīstības plānošana un 
uzraudzība

A2.1.1. Jūrmalas valstspilsētas attīstības plānošanas 
dokumentu (ilgtspējīgas attīstības stratēģija, 
attīstības programma, nozaru plānošanas 
dokumenti) izstrāde un šo dokumentu iev-
iešanas uzraudzība

A - Pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu (t.sk. attīstības 
programmas, nozaru plānošanas dokumentu, kapitālsabiedrību 
un iestāžu stratēģiju) izstrāde un uzraudzība atbilstoši Jūrmalas 
attīstības stratēģijā 2010.–2030. gadam definētajiem mērķiem un 
prioritātēm, nodrošinot sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas 
procesā. Uzraudzības sistēma pilnveide

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti

JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
iestādes un kapitālsabiedrības

A2.1.2. Pašvaldības administratīvās teritorijas attīstī-
bas plānošanas dokumentu, t.sk. lokālplāno-
jumu, detālplānojumu, tematisko plānojumu, 
izstrāde

A - Pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu (teritorijas 
plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi un tematiskie plānoju-
mi) izstrāde un uzraudzība atbilstoši Jūrmalas attīstības stratēģijā 
2010.–2030. gadam definētajiem mērķiem un prioritātēm, no-
drošinot sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti

JVA Pilsētplānošanas pārvaldes 
Teritorijas plānošanas nodaļa

JVA Pilsētplānošanas pārvaldes 
Inženierbūvju nodaļa, Ģeomāti-
kas nodaļa, Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

A2.1.3. Ieviest vidēja termiņa budžeta plānošanu 
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

A - Ieviesta vidēja termiņa budžeta plānošana, salāgojot to ar 
Investīciju plānu

2023.–2024. Pašvaldības budžets JVA Budžeta nodaļa JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa, Informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju pārvalde

A2.1.4. Iedzīvotāju aptauju veikšana A - Turpināt reizi divos gados veikt iedzīvotāju viedokļa apzināša-
nu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darbu. Turpināt veikt 
periodisku uzņēmēju viedokļa apzināšanu. Reizi trijos gados veikt 
jauniešu interešu izzināšanu. Nepieciešamības gadījumā veikt citas 
iedzīvotāju, uzņēmēju, NVO sektora u.c., aptaujas/pētījumus

2023.–2029. 
(pastāvīgi)

Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, 
JVA Komunikācijas pārvaldes 
Mārketinga nodaļa, JVA Labklājības 
pārvalde, Jūrmalas Bērnu un jauniešu 
interešu centra Jaunatnes iniciatīvu 
centrs

A2.2. Sabiedrības iesaiste 
pilsētas attīstībā

A2.2.1. Attīstīt sadarbību starp pašvaldības iestādēm 
sabiedrības pieprasījuma apzināšanai 

B - Izveidots sadarbības mehānisms, nodrošināta sabiedrības vajadzī-
bu apzināšana, izstrādāti un ieviesti priekšlikumi

2023.–2024. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

JVA Komunikācijas pārvalde, 
Izglītības pārvalde, Kultūras nodaļa, 
Īpašumu pārvalde, Jūrmalas Sporta 
servisa centrs, Jūrmalas Labklājības 
pārvalde

A2.2.2. Veikt jauniešu interešu izpēti, nodrošināt 
iespēju izteikt viedokli par aktuāliem jautā-
jumiem un iesaistīties šo jautājumu risināšanā 

A - Veiktas jauniešu intereses un vajadzības izzinošas aktivitātes, 
Jūrmalas Jauniešu dome ir iesaistīta dažādās pašvaldības mēroga 
diskusijās un Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas darbā

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs

-

A2.2.3. Līdzdalības budžeta ieviešana un attīstīšana A 1.A2 Ieviests līdzdalības budžets 2023. 
(ieviests), 
2024.–2029. 
(īstenošana)

Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs, JVA Kultūras nodaļa, Komu-
nikācijas pārvalde, Īpašumu pārval-
de, Jūrmalas Labkājības pārvalde

A2.2.4. Attīstīt Jūrmalas skolēnu pašpārvalžu sadar-
bību pilsētā, nodrošinot visu Jūrmalas skolu 
iesaisti

A - Skolēnu pašpārvalžu Līderu grupas darbā iesaistījušās visas 
Jūrmalas izglītības iestādes, kas īsteno pamatizglītības un vidējās 
izgllītības programmas

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs

JVA Izglītības pārvalde, pašvaldības 
izglītības iestādes

A2.2.5. Organizēt projektu konkursus iedzīvotāju 
iniciatīvu atbalstam 

B - Attīstīti iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursi kultūras, sporta, sa-
biedrības integrācijas, jaunatnes, kā arī apkaimju publiskās telpas 
attīstības jomās, sekmējot iedzīvotāju iesaisti valstspilsētas attīstībā 
un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa 

JVA Kultūras nodaļa, Jūrmalas Sporta 
servisa centrs, Jūrmalas Bērnu un 
jauniešu interešu centra Jaunatnes 
iniciatīvu centrs, JVA  Komunikācijas 
pārvalde, JVA Īpašumu pārvaldes 
Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas 
nodaļa, JVA Budžeta nodaļa, Jūrma-
las Labklājības pārvalde

A2.2.6. Brīvprātīgā darba kustības aktivizēšana 
Jūrmalā

B - Brīvprātīgā darba attīstība Jūrmalā, nodrošināta tā vienota koor-
dinēšana dažādās jomās

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un  
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs

A2.2.7. Proaktīvi iesaistīt sabiedrību pilsētas attīstības 
plānošanas jautājumos

A - Jaunu risinājumu ieviešana, papildu pasākumu īstenošana, lai 
sekmētu iedzīvotāju iesaisti pilsētas plānošanas dokumentu izstrādē 
un ieviešanā, t.sk. publiskajās apspriešanās

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa 

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs, JVA Pilsētplānošanas pārvalde, 
Komunikācijas pārvalde, Informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju pār-
valde
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Rīcības virziens: Informēta un pilsoniski aktīva sabiedrība (A3)

A3.1. Uzlabot komunikāciju 
ar pilsētas iedzīvotājiem

A3.1.1. Pastāvīga informācijas kanālu attīstīšana A - Ņemtas vērā jaunākās komunikācijas tendences, ieviesti jaunākie 
informēšanas rīki pašvaldības komunikācijā ar iedzīvotājiem

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Komunikācijas pārvalde -

A3.1.2. Informācijas kanālu precīza segmentēšana 
atbilstīgi mērķauditorijām, pastāvīgi sekojot 
līdzi iedzīvotāju paradumiem informācijas 
iegūšanā 

A - Pastāvīgi tiek sekots līdzi iedzīvotāju informācijas iegūšanas para-
dumiem

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Komunikācijas pārvalde -

A3.1.3. Informācijas standartizācija vienkāršākai tās 
uztverei

A - Tiek vienkāršota informācija tās izpratnei visās sociālajās grupās 2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, valsts 
budžets

JVA Komunikācijas pārvalde -

A3.2. Paplašināt un attīstīt 
jauniešu un visas 
sabiedrības informētību 
par jaunatnes jomu

A3.2.1. Informēt sabiedrību  par jaunatnes darbu, 
neformālo izglītību, iesaistot jauniešus in-
formācijas izplatīšanā par jaunatnes politikas 
aktualitātēm

A - Jūrmalas jaunieši piedalās sociālo mediju profila "Jūrmalas jaunieši" 
satura veidošanā; aktīva interešu izglītības pulciņa "Radi mediju" 
darbība

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs

-

A3.2.2. Veidot un uzturēt starpinstitucionālu sadarbī-
bu vienotai izpratnei par jaunatnes politikas 
īstenošanu

A - Izveidota Jūrmalas jauniešu atbalsta tīkla karte ar jomas sadarbības 
partneriem un resursiem, regulāras visu pamata un vidējās izglītības 
pedagogu sapulces neformālās izglītības jautājumos ar JIC

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs

JVA Izglītības pārvalde, pašvaldības 
izglītības iestādes

A3.2.3. Nodrošināt jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu, 
saistošu un pieejamu informāciju, balstoties 
uz jauniešu vajadzībām

A - Reizi gadā tiek vadīta JBJIC nodarbība katrā izglītības iestādē, JIC 
apkopo informāciju par iespējām

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs

JVA Izglītības pārvalde

A3.3. Stiprināt nevalstiskā 
sektora lomu 

A3.3.1. Nodrošināt publiski pieejamu informāciju par 
nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas 
pilsētā, lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos

B - Apkopota informācija par Jūrmalas NVO, sniegta informācija par 
NVO iespējām, komunikācija ar NVO

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs, JVA Kultūras nodaļa, Komu-
nikācijas pārvalde, Jūrmalas Labklājī-
bas pārvalde, Jūrmalas Sporta servisa 
centrs

A3.3.2. Uzturēt dialogu ar visām nevalstiskajām 
organizācijām, stiprināt sadarbību un in-
formācijas apmaiņu ar Sabiedrisko padomi, 
organizējot regulāras tikšanās, konsultācijas 
un viedokļu apmaiņu ar pašvaldības pārstāv-
jiem

B - Sabiedriskās padomes lomas stiprināšana pašvaldībā 2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs, JVA Kultūras nodaļa, Komu-
nikācijas pārvalde, Jūrmalas Labklājī-
bas pārvalde, Jūrmalas Sporta servisa 
centrs

A3.3.3.  Ideju konkursu rīkošana identificētām jau-
niešu vajadzībām

B - Jauniešu konkursu veidošana ar tam sekojošu to realizāciju 
pašvaldībai sadarbībā ar jauniešu NVO

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs

JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa, Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, 
Kultūras nodaļa, Komunikācijas pār-
valde, Jūrmalas Labklājības pārvalde, 
Jūrmalas Sporta servisa centrs

A3.3.4. Izvērtēt NVO nama izveides nepieciešamību C - Izvērtētas iespējas veidot Jūrmalas NVO namu 2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, valsts 
budžets

JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs, JVA Kultūras nodaļa, Komu-
nikācijas pārvalde, Jūrmalas Labklājī-
bas pārvalde, Jūrmalas Sporta servisa 
centrs

A3.3.5. Organizēt kapacitātes paaugstināšanas 
seminārus, konferences NVO pārstāvjiem un 
sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem

B - Organizēti pasākumi, iedzīvotāju forumi u.tml. kapacitātes paaug-
stināšanai, izglītošanai, iesaistei

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, valsts 
budžets

JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs, JVA Kultūras nodaļa, Personāla 
nodaļa, Komunikācijas pārvalde, Jūr-
malas Labklājības pārvalde, Jūrmalas 
Sporta servisa centrs

A3.4. Veicināt apkaimju 
identitātes un unikalitātes 
veidošanos

A3.4.1. Veikt situācijas analīzi par kultūras, sporta 
un izglītības pieejamību pēc iespējas tuvāk 
dzīvesvietai apkaimēs

B - Sistemātiski tiek veikta situācijas analīze par kultūras, sporta, izglītī-
bas pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai apkaimēs, definēts 
pieprasījums un sniegti priekšlikumi

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, valsts 
budžets

JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs, JVA Kultūras nodaļa, Izglītības 
pārvalde, Komunikācijas pārvalde, 
Jūrmalas Labklājības pārvalde, Jūrma-
las Sporta servisa centrs

A3.4.2. Popularizēt katras apkaimes kultūrvēsturisko 
mantojumu, attīstīt unikālas kultūras aktivi-
tātes apkaimēs

B - Popularizēts katras apkaimes unikālais kultūrvēsturiskais mantojums, 
attīstītas aktivitātes apkaimēs

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, valsts 
budžets

JVA Kultūras nodaļa Jūrmalas Kultūras centrs, Jūrmalas 
Kultūrtelpas un vides dizaina centrs

A3.4.3. Attīstīt  pilsētas un apkaimju pasākumus kā 
apkaimju identitātes veidotājus, iesaistot 
iedzīvotājus

A - Organizēti kultūras, sporta, izglītības pasākumi pilsētā un apkaimēs 2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, valsts 
budžets

JVA Kultūras nodaļa Jūrmalas Kultūras centrs, Jūrmalas 
Kultūrtelpas un vides dizaina centrs

A3.4.4. Attīstīt Latvijas un starptautiska mēroga 
sadarbības projektu īstenošanu apkaimēs, 
nodrošinot NVO aktīvāku iesaisti

B - NVO sektora stiprināšana, iesaiste vismaz trīs starptautiskos/na-
cionālos projektos sadarbībā ar NVO

2023.–2029. Pašvaldības budžets, ārējie 
finanšu instrumenti, valsts 
budžets

JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu 
centrs, JVA Kultūras nodaļa, Izglītības 
pārvalde, Komunikācijas pārvalde, 
Jūrmalas Labklājības pārvalde, 
Jūrmalas Sporta servisa centrs
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Rīcības virziens: Sadarbība ar Latvijas pašvaldībām un institūcijām, kā arī starptautiskā sadarbība kā attīstības un pilnveides rādītājs (A4)

A4.1. Sadarbība ar Latvijas 
pašvaldībām, asociācijām 
un institūcijam

A4.1.1. Sekmēt sadarbību ar citām Latvijas 
pašvaldībām

B - Īstenoti sadarbības projekti  un organizētas pieredzes apmaiņas 
vizītes

2023.–2029. Ārējie finanšu instrumenti, 
pašvaldības budžets, valsts 
budžets

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
iestādes (to struktūrvienības)

-

A4.1.2. Sekmēt sadarbību ar valsts un reģionālās 
nozīmes institūcijām

A - Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību re-
gulāra dalība valsts un reģionālās nozīmes institūciju organizētajās 
sanāksmēs, informācijas sniegšana, viedokļu sniegšana normatīvo 
aktu izstrādes procesā, kas ietekmē Jūrmalas valstspilsētas pašval-
dības darbību

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
iestādes (to struktūrvienības)

-

A4.1.3. Dalība Latvijas pašvaldību intereses 
pārstāvošajās asociācijās

A - Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību 
regulāra dalība asociāciju organizētajās sanāksmēs, informācijas 
sniegšana, viedokļu sniegšana normatīvo aktu izstrādes procesā, 
kas ietekmē Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darbību

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
iestādes (to struktūrvienības)

-

A4.2. Starptautiskā sadarbība A4.2.1. Ārvalstu un Latvijas diplomātisko dienestu 
informēšana par Jūrmalu, projektiem iz-
platīšanai un potenciālo sadarbības partneru 
apzināšanai

B - Vizīšu, kopīgo projektu un aktivitāšu skaits Jūrmalā, Jūrmalas 
informācijas izplatīšanas gadījumu skaits

2023.–2029. Pašvaldības budžets JVA priekšsēdētāja birojs JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa, Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, 
Komunikācijas pārvaldes Mārketinga 
nodaļa

A4.2.2. Dalība starptautiskās profesionālās asociāci-
jās

B - Prezentēta informācija par Jūrmalu, līdzdalība aktivitātēs (semināri, 
konferences)

2023.–2029. Pašvaldības budžets Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
iestādes (to struktūrvienības) un 
kapitālsabiedrības

-

A4.2.3. Starptautisko sadarbības projektu īstenošana 
pilsētas attīstībai

B - Atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām īstenoti vismaz divi 
staptautiskās sadarbības projekti gadā (neskaitot izglītības iestāžu 
projektus)

2023.–2029. Ārējie finanšu instrumenti, 
pašvaldības budžets

JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
iestādes un kapitālsabiedrības

* Nozīmība

A – darbību ieviešana jau ir uzsākta vai atbilstoši valsts normatīvo aktu regulējumam pašvaldībai šīs darbības ir jāveic

B – darbības, kas ir uzsākamas pēc iespējas ātrāk – pēc A darbību pabeigšanas vai pēc finansējuma saņemšanas u.tml.

C – darbības uzsākamas, kad ir pabeigtas iepriekš ar to saistītās A, B darbības, kad tiek identificēts finansējums, izstrādāta darbības īstenošanas vīzija u.tml.
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IPA Projekta nosaukums AP2029 
darbība

Projekts 
uzsākts līdz 
31.12.2022.

Projekta 
prioritāte 
(A, B, C)

2023.–
2025.

2026.–
2029.

Projekta 
indikatīvais 
finansējums
(tūkstoši EUR)

Eiropas 
Savienības 
un cits ārējais 
finansējums

Prognozējamie sagaidāmie projekta 
rezultāti/piezīmes

Rezultatīvie rādītāji Par projekta ieviešanu 
atbildīgā struktūrvienība, 
iestāde, kapitālsabiedrība

Par projekta ieviešanu 
līdzatbildīgā struktūrvienība, 
iestāde, kapitālsabiedrība

KOPĀ INVESTĪCIJAS

Klimatnoturīga pilsētvide (P)

Pilsētas labiekārtojums – publiskā ārtelpa (P1)

1.P1 Jūrmalas robežzīmes izveide un 
uzstādīšana (uz autoceļa A10)

P1.1.3. Nē A X - 205,00 Nē Jūrmalas robežzīmes uzstādīšana autoceļa A10 
(Rīga–Ventspils) 38,45. kilometrā 2023. gadā

1 robežzīme pie iebraukšanas 
Jūrmalā

Jūrmalas Kultūrtelpas un vides 
dizaina centrs

-

2.P1 Jaundubultu parka atjaunošana un 
infrastruktūras pilnveide 

P1.1.4. Nē B X - 120,00 Nē Apgaismojums, infrastruktūra un labiekārtojums 
brīvā laika pavadīšanai (t.sk. pielāgots atbilstoši 
Kultūras kvartālam un plānotajai izglītības iestādei 
Strēlnieku prospektā 32)

Attīstīta 1 parka infrastruktūra, 
1 brīvā laika pavadīšanas infrastruk-
tūra apkaimē

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsēt-
saimniecības un labiekārtošanas 
nodaļa

JVA Kultūras nodaļa, Jūrmalas Vaivaru 
pamatskola, SIA “Jūrmalas gaisma”,
 JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

3.P1 Asaru parka attīstība un infrastruk-
tūras pilnveide

P1.1.4. Jā A X - 60,00 Nē Pilnveidots apgaismojums, izveidota dip-dap trase 
(2022. gadā uzsākts), soliņi, piknika  vieta (galds 
ar soliem), nojume āra nodarbībām

Pilnveidota 1 brīvā laika pavadīšanas 
vieta

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsēt-
saimniecības un labiekārtošanas 
nodaļa

SIA “Jūrmalas gaisma”, JVA Īpašumu pār-
valdes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa

4.P1 Publisko telpu (t.sk. parki, skvēri, 
zaļās zonas, daudzdzīvokļu namu 
pagalmi, Slokas karjers) izveide un 
atjaunošana apkaimēs*

P1.1.4. Nē B - X 600,00 Nē Iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanai (atsevišķās 
apkaimēs arī bērnu rotaļlaukumiem) pielāgota 
publiskā ārtelpa 

Katrā apkaimē ir 1 brīvā laika pa-
vadīšanai pielāgota publiskā ārtelpa 
(t.sk. pludmale) 

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsēt-
saimniecības un labiekārtošanas 
nodaļa

SIA “Jūrmalas gaisma”, JVA Īpašumu 
pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas 
nodaļa, JVA Pilsētplānošanas pārvalde

5.P1 Dubultu laukuma attīstība 
(Pils laukums)

P1.1.4. Nē B X - 240,00 Nē Labiekārtots Dubultu laukums atbilstoši kūrortpilsē-
tas vajadzībām

1 labiekārtota teritorija pilsētas centrā JVA Īpašumu pārvaldes Pilsēt-
saimniecības un labiekārtošanas 
nodaļa

SIA “Jūrmalas gaisma”, JVA Īpašumu 
pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas 
nodaļa, JVA Pilsētplānošanas pārvalde, 
Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu 
nodaļa

6.P1 Valteru/Krastciema apkaimes pub-
liskās telpas pilnveide (bērnu rotaļu 
laukums)

P1.1.5. Nē B X X 60,00 Nē Iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanai pielāgo-
ta publiskā ārtelpa (t.sk. bērnu rotaļlaukums un 
brīvpieejas sporta laukums)

1 brīvā laika pavadīšanai labiekārto-
ta infrastruktūra apkaimē

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsēt-
saimniecības un labiekārtošanas 
nodaļa

JVA Pilsētplānošanas pārvalde, 
SIA “Jūrmalas gaisma”, JVA Īpašumu pār-
valdes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa

7.P1 Bērnu rotaļu laukumu atjaunošana 
un izveide*

P1.1.5. Jā A X X 600,00 Nē Atjaunoti un izveidoti bērnu rotaļlaukumi  
(t.sk. pludmalē, daudzdzīvokļu namu pagalmos, 
izglītības iestāžu teritorijā u.tml.)

Bērnu laukumu un sporta infrastruk-
tūras izveide un atjaunošana atbilstoši 
identificētai vajadzībai

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsēt-
saimniecības un labiekārtošanas 
nodaļa

-

8.P1 Suņu pastaigu laukuma izveide 
(Dzintari-Bulduri)

P1.1.6. Nē B X - 50,00 Nē Nodrošināt pilsētas iedzīvotājiem iespēju pastai-
gāties ar suņiem bez pavadas tiem paredzētā 
iežogotā laukumā

1 suņu pastaigu laukums JVA Īpašumu pārvaldes Pilsēt-
saimniecības un labiekārtošanas 
nodaļa

-

9.P1 Sanitāro mezglu (WC) izveide un 
uzturēšana cilvēku koncentrēšanās 
vietās, t.sk. ārpus vasaras sezonas

P1.1.7. Jā A X X 360,00 Nē Sabiedrisko tualešu (WC) izveide un uzturēšana 
cilvēku koncentrēšanās vietās, t.sk. ārpus vasaras 
sezonas

Atbilstoši nepieciešamībai JVA Īpašumu pārvaldes Pilsēt-
saimniecības un labiekārtošanas 
nodaļa

-

10.P1 Slokas vēsturiskā centra atjaunošana P1.1.8. Nē C - X 1 200,00 Jā IAS2030 pasākums: Atjaunots Slokas vēsturiskais 
centrs

Pilnveidota vide Slokas apkaimē Jūrmalas Kultūrtelpas un vides 
dizaina centrs

JVA Attīstības pārvalde, JVA Īpašumu pār-
valde, Pilsētplānošanas pārvalde

11.P1 Kapsētu labiekārtošana* P1.1.11. Jā B X X 480,00 Nē Atjaunota Beberbeķu kapsētas infrastruktūra, 
labiekārtota teritorija. Labiekārtotas un uzturētas 
pārējās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes 
“Jūrmalas kapi” pārvaldībā esošās kapsētas. 
Izvērtēt iespēju kapsētu paplašināšanai, jo esošo 
piepildījums tuvojas maksimumam

Labiekārtotas pašvaldības kapsētas “Jūrmalas kapi” JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašu-
mu nodaļa

12.P1 Vispārpieņemtu pludmales labiekār-
tojuma standartu nodrošināšana

P1.2.1. Jā A X X 300,00 Nē Dušas, pārģērbšanās kabīnes, norādes, atkritumu 
konteineri utt.

Labiekārtotas 11 peldvietas JVA Īpašumu pārvaldes Pilsēt-
saimniecības un labiekārtošanas 
nodaļa

-

13.P1 Infrastruktūras un inženierkomuni-
kāciju izveide/atjaunošana izejās 
uz jūru*

P1.2.1. Jā A X X 240,00 Jā/Nē Pilnveidots apgaismojums, atjaunotas laipas, 
nodrošinātas inženierkomunikācijas utt.

Pilnveidota infrastruktūra un inženier-
komunikācijas izejās uz jūru

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsēt-
saimniecības un labiekārtošanas 
nodaļa

SIA “Jūrmalas gaisma”, JVA Īpašumu pār-
valdes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa

14.P1 Slokas promenādes atjaunošana P1.3.1. Nē B - X 600,00 Jā/Nē Atjaunota promenāde Slokā, t.sk. labiekārtojums 
un publiskās ārtelpas pilnveide atbilstoši iedzīvotāju 
vajadzībām

Atjaunota Slokas promenāde gar upi JVA Attīstības pārvaldes Infra-
struktūras investīciju projektu 
nodaļa

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības 
un labiekārtošanas nodaļa

15.P1 Infrastruktūras izveide kājāmgājēju 
kustības nodrošināšanai gar Lielupi 
visā tās garumā Jūrmalas teritorijā*

P1.3.1. Nē C - X - Jā IAS2030 pasākums: Izveidota infrastruktūra 
kājāmgājēju kustības nodrošināšanai gar Lielupi 
visā tās garumā Jūrmalas teritorijā, infrastruktūras ri-
sinājumus izvēloties atbilstoši dabas vērtībām: koka 
laipas uz pāļiem, stingra pamata takas, asfaltēti 
celiņi

Kājāmgājēju infrastruktūra gar Lielupi JVA Attīstības pārvalde JVA Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības 
un labiekārtošanas nodaļa, Pašvaldības 
īpašumu nodaļa, Pilsētas plānošanas 
pārvalde
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16.P1 Lielupes peldvietu un aktīvās atpūtas 
vietu izveide, labiekārtošana un 
uzlabošana*

P1.3.3. Jā A X X 600,00 Jā Izveidotas jaunas peldvietas pie Lielupes, piln-
veidots/atjaunots labiekārtojums esošajās peld-
vietās

Pilnveidotas 4 peldvietas, 
attīstītas 2 peldvietas

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsēt-
saimniecības un labiekārtošanas 
nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruktūras 
investīciju projektu nodaļa, Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa

17.P1 Infrastruktūras atjaunošana izejās 
uz upi*

P1.3.4. Nē B X X 480,00 Nē Pilnveidots/izveidots apgaismojums un atjaunots/
uzlabots ceļa segums

4 izejas uz upi JVA Attīstības pārvaldes Infra-
struktūras investīciju projektu 
nodaļa, 

SIA “Jūrmalas gaisma”, JVA Īpašumu pār-
valdes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa

18.P1 Jūrmalas ostas infrastruktūras 
attīstība*

P1.3.5. Nē A X X 120,00 Jā Atbilstoši Jūrmalas ostas stratēģijai (izstrādes 
procesā)

- Jūrmalas ostas pārvalde JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

19.P1 Drošas kuģošanas nodrošināšana 
Lielupē

P1.3.6. Jā A X X - Jā Lielupes grīvas kuģu kanāla padziļināšanas darbi Ikgadējie kanāla padziļināšanas 
darbi

Jūrmalas ostas pārvalde JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

Pielāgošanās klimata pārmaiņām (P2)

1.P2 Krasta stiprinājuma izbūve Jūrmalas 
ostas teritorijā

P2.1.3. Jā A X - 240,00 Jā Veikts krasta stiprinājums Tīklu ielā 10 un 17 1 krasta stiprinājums pret plūdu 
draudiem

Jūrmalas ostas pārvalde -

2.P2 Lielupes radīto plūdu un krasta erozi-
jas risku apdraudējumu novēršanas 
pasākumi Dubultos–Majoros–Dzin-
taros (SAM 5.1.1.)

P2.1.3. Jā A X - 2 660,11 Jā Veikti Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku 
apdraudējuma novēršanas pasākumi Dubultu, 
Majoru un Dzintaru teritorijā. Izbūvētas un atjau-
nojotas pretplūdu būves Lielupes kreisajā krastā, lai 
pielāgotu plūdu riskam pakļautās pilsētas teritorijas 
klimata pārmaiņām, nodrošinātu iedzīvotājiem 
kvalitatīvāku dzīves vidi, kā arī palielinātu plūdu 
riskam pakļautā reģiona (Dubulti-Majori-Dzintari) 
uzņēmēju saimnieciskās darbības konkurētspēju un 
nodrošinātu uzņēmējdarbības turpmāku pastāvē-
šanu

Pilsētas centrālās daļas nodrošinājums 
pret plūdiem – 1 projekts

JVA Attīstības pārvaldes
Infrastruktūras investīciju
projektu nodaļa

Jūrmalas ostas pārvalde

3.P2 Hidrotehniskās būves izveide P2.1.3. Nē C - X - Jā IAS2030 pasākums: Izveidota hidrotehniskā būve 
(mols, aizsargbarjera-viļņlauzis vai cita veida 
inženiertehniskais risinājums) Lielupes ietekas jūrā 
padziļināšanai un uzturēšanai

- Jūrmalas ostas pārvalde -

4.P2 Lielupes kreisā krasta atbalstsienas 
atjaunošana

P2.1.3. Nē C - X - Nē Atjaunota atbalstsiena un ūdensatvades sistēma  
zem dzelzceļa tilta Mastu ielā

1 atjaunota atbalsta siena pret plūdu 
draudiem

JVA Attīstības pārvaldes
Infrastruktūras investīciju
projektu nodaļa

-

5.P2 Iebraukšanas nodevas Jūrmalas 
valstspilsētā kontroles sistēmas 
attīstīšana

P2.1.4. Jā A X X 720,00 Nē Papildināta iebraukšanas sistēma, iebraukšanas 
e-pakalpojumu uzlabojumi. Kontroles iekārtu atjau-
nošana un papildināšana

- JVA Informācijas un komunikāci-
jas tehnoloģiju pārvalde

JVA Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļa,
Jūrmalas pašvaldības policija

6.P2 “ReNutriWater” projekts – 
attīrīto notekūdeņu atkārtota 
izmantošana dabā

P2.2.2. Jā B X X 600,00 Jā Attīrīti notekūdeņi tiek racionāli izmantoti dabā, 
tostarp pašvaldība un iedzīvotāji ir tiešie labuma 
guvēji

Notekūdeņu apjoma samazināšanās SIA “Jūrmalas ūdens” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa, Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

7.P2 Lietus ūdens kanalizācijas un 
meliorācijas sistēmas pilnveide un 
attīstība*

P2.6.1
P2.6.2.

Jā A X X Tiks precizēts 
pēc plāna 
izstrādes 
2022. gadā

Nē Sakārtota un uzlabota lietus ūdens kanalizācijas un 
meliorācijas sistēma

- JVA Pilsētplānošanas pārvaldes 
Inženierbūvju nodaļa

-

Klimatneitrāla un resursu efektīva apsaimniekošana (P3)

1.P3 Katlumāju atjaunošana/attīstīšana P3.2.1. Jā A X - 381,00 Nē Ir uzstādītas attālinātās vadības un vizualizācijas 
sistēmas katlumājās. Optimizēts šķeldas katlu darbī-
bas režīms, palielināts AER īpatsvars

Katlumāju attālinātas vadības pieslēg-
šana pie esošās tālvadības sistēmas 
(SCADA) 

SIA “Jūrmalas siltums” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

2.P3 Novecojušo siltumtrašu posmu 
nomaiņa (siltumtrašu pārbūve) 

P3.2.1. Jā A X - 624,00 Nē Siltuma zudumu samazināšana, MWh/normatīvo 
apkures grādu dienas, avārijas risku mazināšana

Vidēji 500 MWh uz pārbūvējamiem 
posmiem (~1427 m)

SIA “Jūrmalas siltums” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

3.P3 Saules kolektoru parka izveide 
saules enerģijas izmantošanai siltu-
menerģijas ražošanai Salas ielā 3

P3.2.1. Nē C X X 7 320,00 Jā Tiek realizēts, ja tiek piesaistīts ES fondu līdzfinan-
sējums ES fondu plānošanas periodā 2021.–2027. 
gadam. Tiek izveiodots saules kolektoru parks 
Salas ielā 3

CO2 emisiju samazinājums (tiks 
aprēķināts, izstrādājot detalizētu 
projekta tehniski ekonomisko pama-
tojumu)

SIA “Jūrmalas siltums” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

4.P3 Šķeldas katlumājas 
Nometņu ielā 21A attīstība

P3.2.1. Jā B X - 7 182,00 Jā Izbūvēta šķeldas katlumāja (5 MW). Siltumenerģija 
tiek ražota ar atjaunojamajiem energoresursiem, kā 
rezultātā par 20 000 MWh samazinās ar dabas-
gāzi saražotais apjoms un iegūts 
4000 t CO2 emisiju samazinājums gadā

CO2 emisiju samazinājums 
par 4000 t gadā

SIA “Jūrmalas siltums” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa, Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

5.P3 Jaunu pakalpojumu ieviešana, iz-
mantojot individuālu inovatīvu apku-
res un aukstuma sistēmu uzstādīšanu 
(siltumsūkņi, saules kolektori, saules 
paneļi, kondicionieri)  

P3.2.1. Jā C X - 108,00 Nē Jaunu klientu piesaiste, pakalpojumu paplašināša-
na (objektu skaita palielinājums)

Palielināts objektu skaits – vismaz 
par 1

SIA “Jūrmalas siltums” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa
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6.P3 SIA “Jūrmalas siltums” darba 
efektivizācija

P3.2.1. Jā A X - 136,80 Nē 1. Iegādāti elektroauto operatoriem.
2. Veikta klientu ikgadējā aptauja.
3. Visiem klientiem izveidots profils e-vidē.
4. Veikti tirgus izpētes pasākumi jaunu objektu pie-
slēgšanas potenciāla apzināšanai (centralizētajā 
un decentralizētajā siltumapgādes sistēmā).
5. Veikta pārvades sistēmas digatilizācija – siltum-
nesēja temperatūras stabilizācija, siltuma zudumu 
samazinājums. Energoefektivitātes pienākuma 
shēmas saistību pildīšana.
6. Iegādāta hidrauliskā modelēšanas programma - 
siltuma zudumu samazināšana (MWh/apkures 
grādu dienas), aprēķinot nepieciešamo siltumavotu 
izejas temperatūru, spiediena starpību. Elektroener-
ģijas patēriņa samazināšana (kWh), nomaināmo 
cauruļu diametru aprēķins, to ietekme uz visu 
hidraulisko sistēmu

Samazināts siltuma zudums, uzlabota 
darba efektivitāte utt.

SIA “Jūrmalas siltums” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

7.P3 Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstī-
bas projekta IV kārtas īstenošana

P3.3.1. Jā A X - 486,10 Jā Turpinās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
paplašināšana (IV kārta) 

Ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkliem var pieslēgties Dzintari un 
Majori, Buļļuciems - Bulduri, Dubulti - 
Pumpuri, Valteri un Krastciems, Asari,  
Jaunķemeri - Ķemeri apkaimēs.
Tīklu izbūve turpinās Bražciems - Bul-
duri, Asari - Ķemeri, Sloka un Vaivari, 
Kaugurciems un Slokas apkaimēs.

SIA “Jūrmalas ūdens” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

8.P3 Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība un uzturēšana

P3.3.1. Jā B X - 4 130,00 Nē Iegādāti pamatlīdzekļi kapitālsabiedrības saimnie-
ciskās darbības nodrošināšanai:
1) ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve,
2) kanalizācijas pārsūknēšanas staciju pārbūve,
3) automašīnu iegāde,
4) biroja tehnikas iegāde,
5) nepieciešamo iekārtu iegāde

- SIA “Jūrmalas ūdens” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

9.P3 Tīklu paplašināšana un pieslēgumu 
izveide pilsētā

P3.3.1. Jā B X X 10 000,00 Jā Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve pilsē-
tas vietās, kur ūdenssaimniecības tīklu nav. Pievadu 
un atzaru izbūve no ielas tīkla līdz privātīpašuma 
robežai. Tiks realizēts, ja tiks piesaistīts ES fondu 
līdzfinansējums vai cits ārējais finansējums

Izbūvēti ūdenspagādes tīkli un pieva-
di/ atzari pieslēguma izveidei 

SIA “Jūrmalas ūdens” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

10.P3 Saules enerģijas stacijas 
izveidošana Slokas NAI teritorijā 
Mežmalas ielā 41

P3.3.3. Jā B X - 2 000,00 Jā Izveidota saules enerģijas stacija Slokas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu NAI teritorijā 
Mežmalas ielā 41, aizstājot iepirkto elektroenerģiju 
ar pašsaražoto atjaunojamo enerģiju

1 saules enerģijas stacija SIA “Jūrmalas ūdens” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

11.P3 Energoefektivitātes pasākumi 
ūdensapgādes objektos

P3.3.3. Nē B X X 2 000,00 Jā Saules paneļu uzstādīšana izbūvētajos ūdensap-
gādes objektos, atjaunojamās enerģijas īpatsvara 
palielināšanai. Tiks realizēts, ja tiks piesaistīts ES 
fondu līdzfinansējums vai cits ārējais finansējums

Saules paneļu uzstādīšana vai cita 
risinājuma īstenošana  atjaunojamās 
enerģijas ieguvei

SIA “Jūrmalas ūdens” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

12.P3 Energoefektivitātes pasākumi sadzī-
ves kanalizācijas novadīšanas un 
attīrišanas objektos

P3.3.3. Nē B X X 3 000,00 Jā Saules paneļu uzstādīšana izbūvētajos sadzīves 
kanalizācijas novadīšanas vai attīrīšanas objektos, 
atjaunojamās enerģijas īpatsvara palielināšanai. 
Tiks realizēts, ja tiks piesaistīts ES fondu līdzfinansē-
jums vai cits ārējais finansējums

Saules paneļu uzstādīšana vai cita 
risinājuma īstenošana  atjaunojamās 
enerģijas ieguvei

SIA “Jūrmalas ūdens” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

13.P3 Biofiltrācijas lauku izveidošana 
Lielupē un Ķemeros

P3.3.3. Nē B X - 2 000,00 Jā Izveidoti biofiltrācijas lauki ar iespēju notekūdeņu 
attīrīšanai izmantot augus (fito attīrīšana). Tiks 
realizēts, ja tiks piesaistīts ES fondu līdzfinansējums 
vai cits ārējais finansējums.

Izveidoti biofiltrācijas lauki Ķemeros 
un Lielupē

SIA “Jūrmalas ūdens” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

14.P3 Slokas NAI modernizācija P3.3.3. Jā B X X 7 000,00 Jā Dūņu apstrādes tehnoloģijas pilnveide Slokas NAI 
teritorijā: 
- biogāzes ražošana;
- dūņu kompostēšana;
- dūņu žāvēšana;
- hidrauliskās un bioreaktoru jaudas palielināšana;
- energoefektivitātes pasākumu īstenošana

Tiks realizēts, ja tiks piesaistīts ES fondu līdzfinansē-
jums vai cits ārējais finansējums

Veikta dūņu apstrādes procesa 
uzlabošana, apstrādājot dūņas efek-
tīvākā veidā

SIA “Jūrmalas ūdens” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

15.P3 Esošā spiedvada Jūrmala - Rīga 
atjaunošana sadzīves kanalizācijas 
novadīšanai uz Rīgas NAI 
“Daugav grīva”

P3.3.3. Nē B X X 7 000,00 Jā Atjaunots spiedvads vai atsevišķi tā posmi. Tiks 
realizēts, ja tiks piesaistīts ES fondu līdzfinansējums 
vai cits ārējais finansējums

Atjaunots spiedvads vai atsevišķi tā 
posmi

SIA “Jūrmalas ūdens” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa
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Ēku energoefektivitātes celšana (P4)

1.P4 Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
ēkas energoefektivitātes paaugstinā-
šana Dubultu prospektā 1, lit.1 

P4.1.2. Nē B X 1 800,00 Jā Īstenoti pasākumi ēkas energoefektivitātes paaug-
stināšanai

1 energoefektīva ēka JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras investīciju projektu 
nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa

2.P4 Jūrmalas valstspilsētas administrāci-
jas ēkas pārbūve un energoefektivi-
tātes paaugstināšana 
Jomas ielā 1/5 

P4.1.2. Nē B X 2 400,00 Jā Īstenoti pasākumi ēkas energoefektivitātes paaug-
stināšanai

1 energoefektīva ēka JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras investīciju projektu 
nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa

3.P4 Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
ēkas energoefektivitātes paaug-
stināšana Rūpniecības ielā 19 

P4.1.2. Nē C - X 1 207,20 Jā Īstenoti pasākumi ēkas energoefektivitātes paaug-
stināšanai

1 energoefektīva ēka JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras investīciju projektu 
nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa

4.P4 Jūrmalas Pirmsskolas izglītības 
iestādes “Namiņš” energoefektivi-
tātes uzlabošanas pasākumi

P 4.1.2. Nē B X X 1 200,00 Jā Īstenoti pasākumi ēkas energoefektivitātes paaug-
stināšanai

1 energoefektīva pirmsskolas izglītī-
bas iestādes ēka

JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras investīciju projektu 
nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa

5.P4 Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 
energoefektivitātes pasākumu 
atbalsta programmas īstenošana un 
sabiedrības informēšana

P4.2.3. Jā B X X 252,00 Jā/Nē 1. Jūrmalas valstspilsētas administrācija: finanšu 
līdzekļi konkursa kārtībā piešķirti daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju energoauditiem, tehniskās apseko-
šanas atzinumiem un būvprojektu izstrādei atbilstoši 
JPD 26.07.2018. saistošajiem noteikumiem 
Nr. 29 “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ener-
goefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā”. 
2. SIA “Jūrmalas siltums: veiktas EPS ietvaros siltum-
apgādei noteiktās aktivitātes.

Atbalsta saņēmēju skaits – JVA vismaz 
10 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

JVA Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašu-
mu nodaļa

Konkurētspējīga, pieejama un iekļaujoša izglītība (I)

Izglītības satura un procesa attīstība (I2)

1.I1 Jūrmalas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Bitīte” pārbūve

I2.3.1. Jā A X - 4 800,00 Nē Veikta pirmsskolas izglītības iestādes ēkas pilna 
pārbūve un tai piegulošās teritorijas labiekārtošana 
(2023. gads)

1 atjaunota/pārbūvēta PII ēka JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu nodaļa, JPII “Bitīte”

2.I1 Jūrmalas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Madara” pārbūve

I2.3.1. Jā A X - 4 800,00 Jā Veikta pirmsskolas izglītības iestādes ēkas pilna 
pārbūve un tai piegulošās teritorijas labiekārtošana 
(2023.–2026. gads)

1 atjaunota/pārbūvēta PII ēka JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu nodaļa, Pašvaldības 
īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa, 
JPII “Madara”

3.I1 Jūrmalas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Saulīte” pārbūve

I2.3.1. Nē A X X 4 800,00 Nē Veikta pirmsskolas izglītības iestādes ēkas pilna 
pārbūve un tai piegulošās teritorijas labiekārtošana 

1 atjaunota/pārbūvēta PII ēka JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu nodaļa, Pašvaldības 
īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa, 
JPII “Saulīte”

4.I1 Jūrmalas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Mārīte” pārbūve

I2.3.1. Nē B X X 4 800,00 Nē Veikta pirmsskolas izglītības iestādes ēkas pilna 
pārbūve un tai piegulošās teritorijas labiekārtošana 

1 atjaunota/pārbūvēta PII ēka JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu nodaļa, Pašvaldības 
īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa, 
JPII “Mārīte”

5.I1 Jūrmalas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Lācītis” pārbūve

I2.3.1. Nē C - X 4 800,00 Nē Veikta pirmsskolas izglītības iestādes ēkas pilna 
pārbūve un tai piegulošās teritorijas labiekārtošana 

1 atjaunota/pārbūvēta PII ēka JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu nodaļa, Pašvaldības 
īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa, 
JPII “Lācītis”

6.I1 Jūrmalas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Zvaniņš” pārbūve

I2.3.1. Nē C - X 4 800,00 Nē Veikta pirmsskolas izglītības iestādes ēkas pilna 
pārbūve un tai piegulošās teritorijas labiekārtošana

1 atjaunota/pārbūvēta PII ēka JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu nodaļa, Pašvaldības 
īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa, 
JPII “Zvaniņš”

7.I1 Jūrmalas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Podziņa” pārbūve

I2.3.1. Nē C - X 4 800,00 Nē Veikta pirmsskolas izglītības iestādes ēkas pilna 
pārbūve un tai piegulošās teritorijas labiekārtošana 

1 atjaunota/pārbūvēta PII ēka JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu nodaļa, Pašvaldības 
īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa, 
JPII “Podziņa”

8.I1 Jūrmalas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Taurenītis” atjaunošana

I2.3.1. Nē C - X 2 400,00 Nē Veikta pirmsskolas izglītības iestādes ēkas pilna 
pārbūve un tai piegulošās teritorijas labiekārtošana 

1 atjaunota/pārbūvēta PII ēka JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu nodaļa, Pašvaldības 
īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa, 
JPII “Taurenītis”

9.I1 Jūrmalas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Ābelīte” pārbūve

I2.3.1. Nē C - X 4 800,00 Nē Veikta pirmsskolas izglītības iestādes ēkas pilna 
pārbūve un tai piegulošās teritorijas labiekārtošana 

1 atjaunota/pārbūvēta PII ēka JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu nodaļa, Pašvaldības 
īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa, 
JPII “Ābelīte”
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10.I1 Objekta Raiņa ielā 53 pārbūve – 
pirmsskolas izglītības iestāde

I2.3.1. Nē B X X 4 800,00 Nē Veikta pirmsskolas izglītības iestādes ēkas pilna 
pārbūve un tai piegulošās teritorijas labiekārtošana 

1 atjaunota/pārbūvēta PII ēka JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu nodaļa, Pašvaldības 
īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa

11.I1 Jūrmalas pirmsskolas izglītības 
iestāžu atjaunošana*

I2.3.1. Nē A X X 3 600,00 Nē Ikgadējie nepieciešamie pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkas atjaunošanas darbi. Saraksts tiek 
precizēts ar kārtējo Investīcijas plānu

Katru m.g. visas JPII iestādes ēkas ir 
tehniski labā stāvoklī

JVA  Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu tehniskā 
nodrošinājuma nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu nodaļa, visas PII

12.I1 Jūrmalas Kauguru vidusskolas 
sākumskolas atjaunošana/pārbūve 
Lēdurgas ielā

I2.3.1. Nē B X X 4 800,00 Nē Veikta sākumskolas ēkas pilna pārbūve un tai pieg-
ulošās teritorijas labiekārtošana 

1 atjaunota/pārbūvēta sākumskola JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu nodaļa, Pašvaldības 
īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa 

13.I1 Jūrmalas Vaivaru pamatskolas infra-
struktūras attīstība 

I2.3.2. Jā A X - - Nē Iegādāts īpašums Strēlnieku prospektā 32 ar mērķi, 
veicot pārbūvi, izvietot ēkā iekļaujošās izglītības 
iestādi un atbilstošu iekļaujošās izglītības centru

Pilsētas centrā ir iekļaujošās izglītības 
centrs un izglītības iestāde

JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu nodaļa, Pašvaldības 
īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa, 
Jūrmalas Vaivaru pamatskola

14.I1 Jūrmalas Mežmalas pamatskolas 
sporta zāles pārbūve

I2.3.2. Jā A X - 432,00 Jā Labiekārtota sporta zāle: pārbūvēta ventilācijas un 
apkures sistēma, atjaunots zāles grīdas segums, 
pārbūvēts apgaismojums, elektrība, vājstrāva, veikts 
zāles, ģērbtuvju un balkona kosmētiskais remonts 

1 atjaunota sporta zāle JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu nodaļa, Pašvaldības 
īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa, 
Jūrmalas Mežmalas pamatskola

15.I1 Jūrmalas Mežmalas pamatskolas 
telpu atjaunošana

I2.3.2. Nē B X - 1 200,00 Nē Atjaunota Jūrmalas Mežmalas pamatskola 1 pilnībā atjaunota vispārējās izglītī-
bas iestāde

JVA  Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu tehniskā 
nodrošinājuma nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu nodaļa, Pašvaldības 
īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa, 
Jūrmalas Mežmalas pamatskola

16.I1 Jūrmalas Majoru vidusskolas 
atjaunošana

I2.3.2. Nē B - X 6 000,00 Nē Atjaunota Jūrmalas Majoru vidusskola 1 atjaunota vispārējās izglītības 
iestāde

JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu nodaļa, Pašvaldības 
īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa, 
Jūrmalas Majoru vidusskola

17.I1 Vispārējās izglītības iestāžu 
atjaunošana*

I2.3.2. Nē A X X 3 600,00 Nē Ikgadējie nepieciešamie atjaunošanas darbi. 
Saraksts tiek precizēts ar kārtējo Investīciju plānu

Katru mācību gadu visas skolas ir 
tehniski labā stāvoklī

JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Īpašumu pārval-
des Pašvaldības īpašumu nodaļa, visas 
pamatskolas un vidusskolas (t.sk.ģimnāzija)

18.I1 Jūrmalas Jaundubultu pamatskolas 
stadiona atjaunošana

I2.3.3. Jā A X - 1 622,20 Nē Atjaunots stadions (tajā skaitā mākslīgā zāliena 
se guma futbollaukums 60x40 m, sintētiskā seguma 
skrejceliņš, multifunkcionāls spēļu laukums, pludma-
les volejbola laukums, tāllēkšanas bedre, vingroša-
nas laukums, treneru telpa un inventāra noliktava, 
apgaismojums, bruģēti celiņi)

1 atjaunota āra sporta infrastruktūra JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas Sporta 
servisa centrs, Jūrmalas Jaundubultu 
pamatskola

19.I1 Jūrmalas Mežmalas pamatskolas āra 
sporta stadiona atjaunošana

I2.3.3. Jā A X - 1 969,12 Jā Atjaunots stadions (tajā skaitā mākslīgā zāliena 
futbollaukums 60x40 m, sintētiskā seguma skrej-
celiņš, multifunkcionāls spēļu laukums, pludmales 
volejbola laukums, tāllēkšanas bedre, vingrošanas 
laukums, treneru telpa un inventāra noliktava, 
apgaismojums, bruģēti celiņi)

1 atjaunota āra sporta infrastruktūra JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas Sporta 
servisa centrs, Jūrmalas Mežmalas 
pamatskola

20.I1 Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 
āra sporta infrastruktūras 
atjaunošana

I2.3.3. Jā A X - 1 920,00 Nē Atjaunota āra sporta infrastruktūra/stadions 1 atjaunota āra sporta infrastruktūra JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas Sporta 
servisa centrs, Jūrmalas Valsts ģimnāzija

21.I1 Jūrmalas Aspazijas pamatskolas 
āra sporta infrastruktūras pilnveide

I2.3.3. Jā B X - 1 200,00 Nē Pilnveidota sporta infrastruktūra, lai sekmētu futbola 
attīstību pašvaldībā

1 atjaunota āra sporta infrastruktūra JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas Sporta 
servisa centrs, Jūrmalas Aspazijas 
pamatskola, Jūrmalas Futbola skola

22.I1 Jūrmalas Ķemeru pamatskolas āra 
sporta infrastruktūras atjaunošana

I2.3.3. Nē B X X 1 560,00 Nē Atjaunota āra sporta infrastruktūra/stadions 1 atjaunota āra sporta infrastruktūra JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas Sporta 
servisa centrs, Jūrmalas Ķemeru pamatsko-
la

23.I1 Jūrmalas Majoru vidusskolas sporta 
laukuma izveide

I2.3.3. Nē B X - 1 900,00 Nē Izveidots sporta laukums vidusskolai 1 atjaunota āra sporta infrastruktūra JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas Sporta 
servisa centrs, Jūrmalas Majoru vidusskola

24.I1 Atjaunots Jūrmalas Pumpuru vidus-
skolas sporta laukuma segums

I2.3.3. Nē B X - 240,00 Nē Atjaunots sporta laukuma segums 1 pilnveidota sporta infrastruktūra JVA  Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu tehniskā 
nodrošinājuma nodaļa

JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas Pumpuru 
vidusskola

Augstu sasniegumu profesionālās ievirzes izglītībā veicināšana (I3)

1.I3 Profesionālās ievirzes sporta izglītī-
bas iestāžu atjaunošana

I3.1.4. Nē B X X 240,00 Nē Ikgadējie nepieciešamie atjaunošanas darbi. 
Saraksts tiek precizēts ar kārtējo Investīciju plānu

Ik gadu tiek veikti nepieciešamie 
atjaunošanas darbi.

JVA  Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu tehniskā 
nodrošinājuma nodaļa

Jūrmalas Sporta skola, Jūrmalas Futbola 
skola, JVA Izglītības pārvalde, Jūrmalas 
Sporta servisa centrs

Interešu izglītības, mūžizglītības un brīvā laika pavadīšanas iespēju integrācija (t.sk. darbs ar jaunatni) (I4)

1.I4 BJIC telpu atjaunošana un teritorijas 
labiekārtošana

I4.1.1. Nē B X - 240,00 Nē Atjaunota Bērnu un jauniešu interešu centra fasāde, 
iekštelpas. Veikti labiekārtošanas darbi

Atjaunota 1 interešu izglītības 
iestādes ēka 

JVA  Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu tehniskā 
nodrošinājuma nodaļa

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs, 
JVA Izglītības pārvalde
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Laikmetīga kultūra (L)

Kultūras pieejamība un sabiedrības līdzdalība (L1)

1.L1 Kultūras centra infrastruktūras piln-
veide*

L1.1.5.
L1.3.4.

Jā A X - 240,00 Nē Atbilstoši ikgadējiem nepieciešamajiem darbiem 
iestādes pārziņā esošajās ēkās

- JVA  Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu tehniskā 
nodrošinājuma nodaļa

JVA Kultūras nodaļa, 
Jūrmalas Kultūras centrs

2.L1 Jūrmalas bibliotēku infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes pilnveide*

L1.2.3. Jā B X X 240,00 Atbilstoši ikgadējiem nepieciešamajiem darbiem 
iestādes pārziņā esošajās ēkās

- JVA  Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu tehniskā 
nodrošinājuma nodaļa

JVA Kultūras nodaļa, 
Jūrmalas Centrālā bibliotēka

3.L1 Amatu un radošo inovāciju centra 
izveide un attīstība 

L1.3.3. Jā B - X 2 400,00 Jā Izveidots amatu un radošo inovāciju centrs 1 radošais amatu centrs JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

JVA Kultūras nodaļa

Starptautiski atpazīstama kultūras un mākslas pilsēta (L2)

1.L2 Dzintaru koncertzāles attīstība L2.1.1. Jā B X X 9 600,00 Jā/Nē Pārbūvēta Dzintaru koncertzāles Lielā zāle 
un labiekārtota teritorija

Pārbūvēta Lielā zāle un labiekārtota 
teritorija

JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

JVA Kultūras nodaļa

2.L2 Rezidenču centra ar izstāžu telpām 
attīstība

L2.1.3. Nē B X - 240,00 Jā Izveidots rezidenču centrs 1 rezidenču centrs JVA  Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu tehniskā 
nodrošinājuma nodaļa

JVA Kultūras nodaļa

Kultūras mantojums kā pilsētas identitāte (L3)

1.L3 Jūrmalas  muzeja infrastruktūras 
pilnveide*

L3.1.1. Jā B X - 1 200,00 Jā Pilnveidota Jūrmalas muzeja un tā filiāļu infrastruk-
tūra

- JVA  Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu tehniskā 
nodrošinājuma nodaļa

JVA Kultūras nodaļa, Jūrmalas muzejs

2.L3 Apkaimju identitāti veidojošu vides 
objektu izvietošana pilsētvidē*

L3.1.3.
L3.3.1.
L3.3.2.

Nē C - X - - Apkaimēs izvietoti jauni vides objekti 5 vides objekti Jūrmalas Kultūrtelpas un vides 
dizaina centrs

JVA Kultūras nodaļa

Kvalitatīva dzīve ilgstpējīgai sabiedrībai (S)

Kvalitatīvs sociālais atbalsts (S1)

1.S1 Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu snieg-
šanai personām ar garīga rakstura 
traucējumiem (ITI SAM 9.3.1.)

S1.3.5. Jā A X - 619,40 Jā Paplašināts Dienas aprūpes centrā Dūņu ceļā 2 
pieejamo sociālo pakalpojumu klāsts, veicot telpu 
pārbūvi, atjaunošanu un aprīkošanu un nodrošinot 
pakalpojumu pieejamību 30 personām ar garīga 
rakstura traucējumiem

Infrastruktūras pieejamība 30 per-
sonām

JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

Jūrmalas Labklājības pārvalde

2.S1 Jaunu grupu dzīvokļu izveide 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpo-
jumu sniegšanai personām ar garīga 
rakstura traucējumiem (ITI SAM 
9.3.1.)

S1.3.5. Jā A X - 735,68 Jā Izveidots jauns grupu dzīvoklis 8 personām 
ar garīga rakstura traucējumiem 
Hercoga Jēkaba ielā 4

Grupu dzīvoklis 8 personām JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

Jūrmalas Labklājības pārvalde

3.S1 PSIA “Veselības un sociālās aprūpes 
centrs “Sloka”” B korpusa pārbūve

S2.1.1. Jā A X - 2 999,40 Nē Pārbūvēts B korpuss, iegādāts jauns inventārs un 
tehnika (atbilstoši PSIA “Veselības un sociālās 
aprūpes centrs “Sloka”” vidēja termiņa darbības 
stratēģijai 2023.–2025. gadam)

B korpuss – 1 sakārtota infrastruktūra PSIA “Veselības un sociālās 
aprūpes centrs “Sloka””

JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

4.S1 PSIA “Veselības un sociālās aprūpes 
centrs “Sloka”” jauna korpusa 
izbūve

S2.1.1. Jā B X - 5 754,07 Jā Izbūvēts pansionāts (ģimeniskai videi) ar 100 
vietām (35 m2 uz 1 personu), tajā skaitā ēdināša-
nas bloks, kā arī iegādāts aprīkojums un tehnika 
(atbilstoši PSIA “Veselības un sociālās aprūpes 
centrs “Sloka”” vidēja termiņa darbības stratēģijai 
2023.–2025. gadam)

Jaunas telpas 100 cilvēkiem PSIA “Veselības un sociālās 
aprūpes centrs “Sloka””

JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

5.S1 PSIA “Veselības un sociālās aprūpes 
centrs “Sloka”” infrastruktūras un 
sniegto pakalpojumu uzlabošana

S2.1.1. Jā A X - 282,00 Jā Izveidots ergoterapeita kabinets, iegādāts speciali-
zētais transports, uzstādīts jauns žogs, 
uzstādīts strāvas ģenerators, nomainīti apgaismes 
stabi un daļēji labiekārtota teritorija, izveidota 
dzeramā ūdens padeves vieta ar sensora signālu 
klientiem ar funkcionāliem traucējumiem centra 
teritorijā (atbilstoši PSIA “Veselības un sociālās 
aprūpes centrs “Sloka”” vidēja termiņa darbības 
stratēģijai 2023.–2025. gadam)

- PSIA “Veselības un sociālās 
aprūpes centrs “Sloka””

JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

6.S1 Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, 
atjaunošana un uzlabošana 

S2.1.1. Jā B X X 300,00 Nē Ikgadējie nepieciešamie atjaunošanas darbi. 
Saraksts tiek precizēts ar kārtējo Investīciju plānu

JVA  Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu tehniskā 
nodrošinājuma nodaļa

Jūrmalas Labklājības pārvalde
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Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi (S2)

1.S2 PSIA “Kauguru Veselības centrs” 
infrastruktūras un sniegto pakalpoju-
mu uzlabošana 

S2.1.3. Jā A X - 280,00 Nē 2023. gadā: lāzerterapijas iekārta, amplipulss, 
automātiskais perimetrs, bērnu refraktometrs, ultra-
sonogrāfijas iekārta un skābekļa koncentrators.
2024.gadā: kušete ar elektrisko vadību, vakuum-
sūknis, ķirurģisko operāciju galds operāciju telpā, 
kondicionēšanas sistēma, kā arī veikts pirmā stāva 
un otrā stāva gaiteņu remonts.
2025.gadā: uzlabota infrastruktūra – arhīva telpa, 
administrācijas telpa, iegādātas mēbeles. Klīniskais 
psihologs. Iegādāts autotransports. (Atbilstoši PSIA 
“Kauguru Veselības centrs” vidēja termiņa darbības 
stratēģijai 2023.–2025. gadam)

Uzlabota infrastruktūra,
iegādāts autotransports, 
pilnveidota materiāltehniskā bāze

PSIA “Kauguru Veselības centrs” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

2.S2 SIA “Jūrmalas slimnīca” ēkas  
Bauskas ielā 5A pārbūve

S2.3.1.
S2.3.2.

Jā A X - 1 284,00 Jā Pārbūvēta ēka rehabilitācijas pasākumu nodrošinā-
šanai, tajā skaitā sportistu rehabilitācijai
(atbilstoši SIA “Jūrmalas slimnīca” vidēja termiņa 
darbības stratēģijai 2023.–2025. gadam)

1 rehabilitācijas centrs SIA “Jūrmalas slimnīca” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

3.S2 SIA “Jūrmalas slimnīca” infrastruk-
tūras un materiāltehniskās bāzes 
pilnveide

S2.3.1.
S2.3.2.

Jā A X - 454,80 Nē Iegādātas dažādas medicīnas iekārtas, mēbe-
les, IKT, 3 elektromobiļi (atbilstoši SIA “Jūrmalas 
slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģijai 
2023.–2025. gadam)

3 elektromobiļi mājas aprūpes pa-
kalpojumu sniegšanas nodrošināšanai

SIA “Jūrmalas slimnīca” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

Veselīga dzīvesveida sekmēšana (S3)

1.S3 Peldbaseina izveide valstspilsētas 
centrālajā daļā

S3.2.6. Nē B X X 5 040,00 Nē Izbūvēts peldbaseins Strēlnieku prospektā 38, 
un nodrošinātas peldētapmācības nodarbības 
1.–6. klašu audzēkņiem

1 pašvaldības peldbaseins pilsētas 
centrālajā daļā, nodrošināta pel-
dētapmācība visā pilsētā

JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

Jūrmalas Sporta servisa centrs, JVA Izglītī-
bas pārvalde, Jūrmalas Sporta skola

2.S3 Veselīga dzīvesveida veicināšanas 
infrastruktūras izveide un atjauno-
šana

S3.4.1.
S3.4.2.

Jā B X X 240,00 Nē Izveidoti/pilnveidoti brīvpieejas sporta laukumi 
pilsētā (t.sk.pludmalē) un cita infrastruktūra, kas 
saistīta ar veselīga dzīvesveida veicināšanu

Izveidoti vismaz 3 jauni brīvpieejas 
sporta laukumi pilsētā, atjaunoti/piln-
veidoti vismaz 7

JVA Īpašumu pārvaldes Pilsēt-
saimniecības un labiekārtošanas 
nodaļa

Jūrmalas Sporta servisa centrs

Drošas pilsētvides attīstīšana (S4)

1.S4 Pludmales fiziskās uzraudzības 
drošības pasākumu komplekss

S4.3.2. Nē A X X 360,00 Jā/Nē Pārbūvētas/atjaunotas glābšanas stacijas. Uzstādī-
tas mobilās glābšanas stacijas

- Jūrmalas pašvaldības policija -

Mājokļu politikas īstenošana (S6)

1.S6 Pašvaldības dzīvojamā fonda 
remonts

S6.1.3. Jā A X X 600,00 Nē Ikgadējie nepieciešamie atjaunošanas darbi. 
Saraksts tiek precizēts ar kārtējo Investīciju plānu

- JVA Īpašumu pārvaldes 
Dzīvokļu nodaļa

Jūrmalas Labklājības pārvalde

2.S6 Pašvaldības dzīvojamās mājas 
Nometņu ielā 2A pārbūve palīdzī-
bas dzīvokļu jautājumu risināšanā 
nodrošināšanai 

S6.1.3. Nē C - X 720,00 Nē Pārbūvēta pašvaldības dzīvojamā māja Nometņu 
ielā 2A

Pārbūvēta pašvaldības dzīvojamā 
māja, nodrošināti atjaunoti dzīvokļi

JVA Īpašumu pārvaldes 
Dzīvokļu nodaļa

Jūrmalas Labklājības pārvalde

3.S6 Ēkas Skolas ielā 4 pārbūve S6.1.3. Nē C - X 720,00 Nē Pārbūvēta ēka Skolas ielā 4 Pārbūvēta pašvaldības dzīvojamā 
māja, nodrošināti atjaunoti dzīvokļi

JVA Īpašumu pārvaldes 
Dzīvokļu nodaļa

Jūrmalas Labklājības pārvalde

4.S6 Pašvaldības ēkas Raiņa ielā 62 
Jūrmalā pārbūve un energoefektivi-
tātes paaugstināšana

S6.1.3. Jā B X - 5 126,69 Jā Pārbūvēta ēka Raiņa ielā 62, t.sk. veikta ener-
goefektivitātes uzlabošana

Pārbūvēta pašvaldības dzīvojamā 
māja, nodrošināti atjaunoti dzīvokļi, 
t.sk. jaunajiem pedagogiem utt.

JVA Attīstības pārvaldes 
Infrastruktūras
investīciju projektu nodaļa

Jūrmalas Labklājības pārvalde, JVA Īpašu-
mu pārvaldes Dzīvokļu nodaļa

Ērta un integrēta mobilitāte (Ē)

Kvalitatīva un droša satiksmes infrastruktūra (Ē1)

1.Ē1 Velosipēdu ceļu infrastruktūras attīstī-
ba Jūrmalas pilsētā*

Ē1.1.2.
Ē1.1.3.

Jā A X X 6000,00 Jā/Nē Pilnveidota velosipēdu ceļu infrastruktūra pilsētā 
atbilstoši Ceļu fonda izlietošanas programmai (trīs 
gadu periodā)

Pilnveidoti, atjaunoti veloceliņi aptu-
veni 20 km garumā

JVA Attīstības pārvaldes Infra-
struktūras investīciju projektu 
nodaļa

JVA Pilsētplānošanas pārvalde, Attīstības 
pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības 
attīstības nodaļa

2.Ē1 Gājēju ceļu infrastruktūras izbūve 
un esošās gājēju infrastruktūras 
atjaunošana

Ē1.1.4. Jā A X X 7 200,00 Nē Izbūvētas un atjaunotas ietves atbilstoši Ceļu fonda 
izlietošanas programmai (trīs gadu periodā)

- JVA Attīstības pārvaldes Infra-
struktūras investīciju projektu 
nodaļa

-

3.Ē1 Grantēto ielu asfaltēšana Ē1.2.1. Jā A X X 16 800,00 Nē Grantēto ielu asfaltēšana atbilstoši Ceļu fonda 
izlietošanas programmai (trīs gadu periodā)

Grantēto ielu km JVA Attīstības pārvaldes Infra-
struktūras investīciju projektu 
nodaļa

-

4.Ē1 Ielu asfalta seguma kapitālais 
remonts 

Ē1.2.2. Jā A X X 25 200,00 Nē Ielu asfalta seguma kapitālais remonts atbilstoši 
Ceļu fonda izlietošanas programmai (trīs gadu 
periodā)

- JVA Attīstības pārvaldes Infra-
struktūras investīciju projektu 
nodaļa

-

5.Ē1 Seguma remonts, atjaunošana 
publiskās vietās un pašvaldības 
teritorijās 

Ē1.2.2. Jā A X X 2 400,00 Nē Seguma remonts, atjaunošana publiskās vietās un 
pašvaldības teritorijās tiek plānota atbilstoši Ceļu 
fonda izlietošanas programmai (trīs gadu periodā)

- JVA Attīstības pārvaldes Infra-
struktūras investīciju projektu 
nodaļa

-
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6.Ē1 Seguma atjaunošana, teritorijas 
labiekārtošana pilsētas iekškvartālos 

Ē1.2.2. Jā A X X 5 400,00 Nē Seguma atjaunošana, teritorijas labiekārtošana 
pilsētas iekškvartālos tiek plānota atbilstoši Ceļu 
fonda izlietošanas programmai (trīs gadu periodā)

- JVA Attīstības pārvaldes Infra-
struktūras investīciju projektu 
nodaļa

-

7.Ē1 Jaunu ielu izbūve Ē1.2.2. Jā B X X 8 400,00 Nē Jaunu ielu izbūve notiek atbilstoši Ceļu fonda 
izlietošanas programmai (trīs gadu periodā)

Jaunu ielu km JVA Attīstības pārvaldes Infra-
struktūras investīciju projektu 
nodaļa

-

8.Ē1 Slokas savienojuma un Kauguru 
apejas izbūve

Ē1.2.2. Nē C - X 24 000,00 Jā Izbūvēts Slokas savienojums ar Kauguriem atbilstoši 
teritorijas plānojumam un Jūrmalas pilsētas attīstī-
bas stratēģijai 2010.–2030. gadam (ja pieejams 
ES fondu finansējums)

Kauguru apvedceļš JVA Attīstības pārvaldes Infra-
struktūras investīciju projektu 
nodaļa

-

9.Ē1 Tiltu atjaunošana* Ē1.2.2. Jā A X X 600,00 Nē Atbilstoši definētajai nepieciešamībai Ceļu fonda 
izlietošanas programmā (trīs gadu periodā)

- JVA Attīstības pārvaldes Infra-
struktūras investīciju projektu 
nodaļa

-

10.Ē1 Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve Ē1.2.2. Jā A X - 9 057,14 Nē Pārbūvēts Dzintaru dzelzceļa pārvads Pārbūvēta pilsētas maģistrālā iela/
pārvads

JVA Attīstības pārvaldes Infra-
struktūras investīciju projektu 
nodaļa

-

11.Ē1 Jaundubultu tilta būvniecība Ē1.2.2. Nē C - - 120,00 Jā Veikta jauna autotilta tehniski ekonomiskā pamato-
juma izstrāde

Tehniski ekonomiskais pamatojums JVA Attīstības pārvalde JVA Pilsētplānošanas pārvalde, 
Īpašumu pārvalde

12.Ē1 Jaunu autostāvvietu izbūve pilsētas 
satiksmes infrastruktūras pilnveidei 

Ē1.2.3. Jā B X X 6 000,00 Nē Jaunu stāvvietu izbūve atbilstoši Ceļu fonda 
izlietošanas programmai (trīs gadu periodā)

Jaunas stāvvietas – vismaz 1  vietā JVA Attīstības pārvaldes Infra-
struktūras investīciju projektu 
nodaļa

-

13.Ē1 Jūrmalas satiksmes drošības 
uzlabošana

Ē1.2.4. Jā A X X 420,00 Nē Nomainīti satiksmes vadības kontrolieri, iestatīti 
“zaļie viļņi”, sinhronizēti luksofori, izveidoti regulē-
jami krustojumi, t.sk.gājēju pārejas, u.c.

- SIA “Jūrmalas gaisma” JVA Attīstības pārvaldes Infrastruktūras 
investīciju projektu nodaļa, Īpašumu pār-
valdes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa

14.Ē1 Ielu apgaismošanas elektriskā tīkla 
atjaunošana/pārbūve

Ē1.3.1. Jā A X X 3 600,00 Jā/Nē Veikta ielu apgaismošanas elektrotīkla 
atjaunošana/pārbūve

- SIA “Jūrmalas gaisma” Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

15.Ē1 Ielu apgaismošanas elektriskā tīkla 
atjaunošana sakarā ar AS “Sadales 
tīkls” veikto pārbūvi

Ē1.3.1. Jā A X X 540,00 Nē Ielu apgaismošanas elektrotīkla atjaunošana atbil-
stoši AS “Sadales tīkls” veiktajai pārbūvei

- SIA “Jūrmalas gaisma” Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

16.Ē1 Paaugstināt ielu apgaismojuma 
energosistēmas efektivitāti un sekmēt 
viedu risinājumu integrēšanu apgais-
mojuma sistēmā

Ē1.3.1.
Ē1.3.2.

Nē B X X 2 041,00 Jā/Nē Paaugstināta ielu apgaismojuma energosistēmas 
efektivitāte un sekmēta viedu risinājumu integrēšana 
apgaismojuma sistēmā pilsētā

- SIA “Jūrmalas gaisma” Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

17.Ē1 Ielu apgaismojuma ierīkošana 
Jūrmalas valstspilsētas neapgais-
motajās ielās

Ē1.3.1.
Ē1.3.3.

Jā B X X 840,00 Nē Apgaismotas pilsētā līdz šim neapgaismotās ielas - SIA “Jūrmalas gaisma” Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa

18.Ē1 Mobilitātes punktu izveide 
(t.sk. mikromobilitātes)*

Ē2.1.1.
Ē2.1.2.
Ē2.1.3.

Nē B X X 960,00 Jā Izveidoti mobilitātes (t.sk. mikromobilitātes, 
Park&Ride) punkti 

10 mobilitātes punkti (t.sk. mikromo-
bilitātes punkti un Park&Ride)

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma 
un uzņēmējdarbības attīstības 
nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruktūras 
investīciju projektu nodaļa, Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa

19.Ē1 Izveidotas jaunas sabiedriskā 
transporta pieturvietas visā pilsētā

Ē2.2.1. Nē B X - 3 600,00 Nē Visā pilsētā uzstādītas jauna dizaina pieturvietas - JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma 
un uzņēmējdarbības attīstības 
nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Infrastruktūras 
investīciju projektu nodaļa, Stratēģiskās 
plānošanas nodaļa

20.Ē1 Pašvaldības autoparka atjaunošana 
ar nulles emisiju vai zemu emisiju 
transportlīdzekļiem

Ē2.3.2. Nē A X X 240,00 Jā/Nē Mainot pašvaldības transportlīdzekļus, iegādāti 
transportlīdzekļi ar nulles emisiju vai zemu emisiju 

7% no kopējā autoparka JVA Administratīvi juridiskās pār-
valdes Saimniecības nodaļa

-
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Tūrisms kūrortpilsētas konkurētspējai (T)

Daudzveidīgs un kvalitatīvs tūrisma piedāvājums (T1)

1.T1 Daudzfunkcionāla dabas tūrisma 
centra jaunbūve un meža parka 
labiekārtojums Ķemeros (ITI SAM 
5.6.2.)

T1.1.2. Jā A X - 1 360,86 Jā Labiekārtota meža parka teritorija, izbūvētas telpas 
un izveidota centra pastāvīgā ekspozīcija (I kārta), 
t.sk. aprīkotas telpas, kas nepieciešamas pakalpo-
juma sniegšanai

Projekta iznākuma rādītāji uz 
31.12.2023.:
- objekta apmeklējumu skaita pa-
redzamais pieaugums līdz 60 000 
apmeklējumu;
- atbalstīti 2 dabas un kultūras man-
tojuma objekti – Daudzfunkcionālā 
dabas tūrisma centra ekspozīcijas 
zāle un Meža parka teritorija Tūristu 
ielā 17;
- radīti 2 tūrisma pakalpojumi - pa-
stāvīgā ekspozīcija par dabu (I kārta) 
Daudzfunkcionālā dabas tūrisma 
centra ekspozīcijas zālē un dabas 
izziņa (t.sk. maza mēroga noskaņas 
pasākumu organizēšana
lapenē) centra funkcionālajā teritorijā 
– Meža parkā;
- revitalizēta degradēta teritorija līdz 
15,74 ha platībā

JVA Attīstības pārvaldes Infra-
struktūras investīciju projektu 
nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

2.T1 Daudzfunkcionāla dabas tūrisma 
centra pakalpojumu attīstība un 
meža parka labiekārtojuma pilnvei-
de Ķemeros (ITI SAM 5.5.1.)

T1.1.2. Jā A X - 5 998,87 Jā Labiekārtota meža parka teritorija, izbūvētas 
telpas un izveidota centra pastāvīgā ekspozīcija 
(I un II  kārta), t.sk. aprīkotas telpas, 
kas nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai

Projekta iznākuma rādītāji uz 
31.12.2023.:
- objekta apmeklējumu skaita pa-
redzamais pieaugums līdz 60 000 
apmeklējumu;
- atbalstīti 2 dabas un kultūras man-
tojuma objekti – Daudzfunkcionālā 
dabas tūrisma centra ekspozīcijas 
zāle un Meža parka teritorija Tūristu 
ielā 17;
- radīti 2 jauni tūrisma pakalpojumi 
- pastāvīgā ekspozīcija par dabu (I 
un II kārta) Daudzfunkcionālā dabas 
tūrisma centra ekspozīcijas zālē un 
dabas izziņa (t.sk. maza mēroga 
noskaņas pasākumu
organizēšana lapenē) centra funkcio-
nālajā teritorijā – Meža parkā

JVA Attīstības pārvaldes
Infrastruktūras investīciju projektu 
nodaļa

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

3.T1 Ūdensapgādes pakalpojuma no-
drošināšana un uzskaite brīvpieejas 
dzeramā ūdens objektos

T1.4.1. Jā B X X 130,00 Jā Modernizēti brīvpieejas dzeramā ūdens krāni 
pilsētā iedzīvotāju un tūristu vajadzībām, kā arī 
uzskaitīta to padeve

Izveidoti vismaz 3 brīvpieejas dzera-
mā ūdens krāni pilsētā. Nodrošināta 
brīvpieejas ūdenskrānu apsaimnieko-
šana un uzturēšana pilsētā uzstā-
dītājiem ūdens krāniem, tai skaitā 
modernizētajiem.

JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma 
un uzņēmējdarbības attīstības 
nodaļa

SIA “Jūrmalas ūdens”, JVA Īpašumu pārval-
des Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa

4.T1 Labiekārtot, attīstīt un pilnveidot 
Jomas ielu*

T1.4.7. Jā B X X - Jā Ieviesti projekti, kas sekmēja Jomas ielas attīstību - JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma 
un uzņēmējdarbības attīstības 
nodaļa

-

Kūrortpilsētas starptautiskā konkurētspēja  (T3)

1.T3 Veselības tūrisma infrastruktūras 
uzlabošana Jūrmalas slimnīcā 

T3.1.4. Jā B X - 1 204,80 Jā Ķirurģijas nodaļas un dienas stacionāra pakalpoju-
mu kvalitātes pilnveidošana, pamatlīdzekļu iegāde 
saimnieciskās darbības nodrošināšanai, slimnīcas 
B korpusa pagrabstāva atjaunošana, sterilizācijas 
pakalpojuma kvalitātes uzlabošana, sterilizācijas 
iekārtu iegāde (B korpusa pagrabstāvā)

- SIA “Jūrmalas slimnīca” JVA Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu 
pārvaldīšanas nodaļa, Attīstības pārvaldes 
Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības 
nodaļa

2.T3 Atjaunot un veikt remontdarbus 
tūrisma informācijas centra ēkā

T3.6.2. Nē B X - 360,00 Nē Atjaunots Tūrisma informācijas centrs Majoros - JVA Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu Tehniskā 
nodrošinājuma nodaļa

JVA Komunikācijas pārvalde

3.T3 Jūrmalas stadiona “Sloka” attīstība T3.11.1. Jā B X X 1 910,00 Jā Attīstīta un sakārtota stadiona infrastruktūra - Jūrmalas Sporta servisa centrs Jūrmalas Futbola skola

4.T3 Slēgtās sporta manēžas izbūve T3.11.3. 
T3.11.4.

Nē C - X 11 604,00 PPP Uzbūvēta slēgtā sporta manēža Slokā Multifunkcionāla slēgtā sporta 
manēža

JVA Attīstības pārvaldes Infras-
truktūras
investīciju projektu nodaļa

Jūrmalas Sporta servisa centrs, Jūrmalas 
Sporta skola, Jūrmalas Futbola skola
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Atvērta un gudra pārvaldība (A)

Mūsdienīga pilsētas pārvaldība – skaidri, caurspīdīgi un efektīvi procesi (A1)

1.A1 Resursu vadības sistēmu izveide un 
attīstīšana 

A1.1.7. Jā B X X 960,00 Nē Ieviestas resursu vadības sistēmas atbilstoši identifi-
cētai nepieciešamībai (HORIZON, HoP utt.)

- JVA Informācijas un komuni-
kācijas tehnoloģiju pārvaldes 
Sistēmu nodrošinājuma nodaļa

-

2.A1 Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
administratīvo ēku infrastruktūras 
attīstība 

A1.1.11. Jā B X X 600,00 Nē Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratī-
vo ēku infrastruktūras pilnveides pasākumi tiek 
atspoguļoti, veicot precizējumus Investīciju plānā

- JVA Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu Tehniskā 
nodrošinājuma nodaļa

JVA Administratīvi juridiskās pārvaldes 
Saimniecības nodaļa

3.A1 Dzimtsarakstu nodaļas izveide 
Kļavu ielā 1A

A1.1.11. Jā B X X 2000,00 Nē Pārbūvēta ēka Kļavu ielā 1A, un tajā tiek no-
drošināta Dzimtsarakstu nodaļas darbība

Dzimtsarakstu nodaļa Jūrmalas 
centrālajā daļā pie jūras. Laulību 
ceremoniju skaita pieaugums

JVA Īpašumu pārvaldes 
Pašvaldības īpašumu Tehniskā 
nodrošinājuma nodaļa

JVA Pilsētplānošanas pārvalde, 
Dzimtsarakstu nodaļa, JVA Īpašumu 
pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa

4.A1 Jūrmalas iedzīvotāja kartes attīstība A1.2.8. Jā A X X 420,00 Jā Jūrmalas iedzīvotāja karte - JVA Attīstības pārvaldes Tūrisma 
un uzņēmējdarbības attīstības 
nodaļa

Jūrmalas Labklājības pārvalde, 
JVA Izglītības pārvalde

5.A1 Pašvaldības operatīvās informācijas 
centra izveide un attīstība

A1.3.1. Jā B X X 360,00 Nē JPP Operatīvās informācijas centra izveide: 
videosienas uzstādīšana un instalācija publisku 
vietu 24/7 videonovērošanai, sabiedriskās 
kārtības un drošības uzraudzībai

Operatīvās informācijas centrs Jūrmalas pašvaldības
policija

JVA Informācijas un komunikācijas teh-
noloģiju pārvaldes Tehniskā nodrošinājuma 
nodaļa, Īpašumu pārvaldes Pašvaldības 
īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa

6.A1 Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 
videonovērošanas sistēmas pilnveide

A1.3.2. Jā A X X 2 400,00 Nē Paplašināts publiskās videonovērošanas tīkls pilsētā - Jūrmalas pašvaldības policija JVA Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pārvalde

Ilgtspējīgas pilsētas attīstības plānošana (A2)

1.A2 Līdzdalības budžetēšana* A2.2.3. Nē A X X 455,00 Nē Ieviesta līdzdalības budžetēšana atbilstoši 
iedzīvotāju iniciatīvai un paustajam atbalstam/
balsojumam

Īstenoti vismaz 7 iedzīvotāju iesniegti 
projekti

JVA Attīstības pārvaldes 
Stratēģiskās plānošanas nodaļa

-

*Investīciju projekts var tikt sadalīts konkrēti definētos projektos (pēc adreses/kadastra/u.tml.) pie Investīciju plāna precizēšanas.
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1. pielikums

STARPTAUTISKA M!ROGA PL"NO#ANAS DOKUMENTI
•ANO ilgtsp!j"gas att"st"bas m!r#i l"dz 2030. gadam
•Eiropas za$ais kurss
•ES strat!%ijas Baltijas j&ras re%ionam r"c"bas pl'ns

VALSTS M!ROGA PL"NO#ANAS DOKUMENTI
•Latvijas ilgtsp!j"gas att"st"bas strat!%ija l"dz 2030. gadam
•Latvijas Nacion'lais att"st"bas pl'ns 2021–2027
•Re%ion'l's politikas pamatnost'dnes 2021.–2027.gadam
•Latvijas Nacion'l's ener%!tikas un klimata pl'ns 2021.–2030. gadam
•Nozaru politikas pamatnost'dnes 2021.–2027. gadam un nozaru pl'ni 
    (t.sk. uz 2022. gada.15. martu neapstiprin't's pamatnost'dnes)
•J&ras pl'nojums Latvijas Republikas iek(!jiem j&ras &de)iem, teritori'lajai j&rai un ekskluz"v's 
    ekonomisk's zonas &de)iem l"dz 2030. gadam
•Valsts ilgtermi)a tematiskais pl'nojums Baltijas j&ras piekrastes publisk's infrastrukt&ras att"st"bai

PL"NO#ANAS RE$IONA M!ROGA PL"NO#ANAS DOKUMENTI
•R"gas pl'no(anas re%iona ilgtsp!j"gas att"st"bas strat!%ija l"dz 2030. gadam
•R"gas pl'no(anas re%iona att"st"bas programma (Projekts)
•R"c"bas pl'ns R"gas metropoles are'la att"st"bai

KAIMI%U PA#VALD&BU/TERITORIJU PL"NO#ANAS DOKUMENTI
•R"gas ilgtsp!j"gas att"st"bas strat!%ija l"dz 2030.gadam
•R"gas att"st"bas programma 2022.–2027. gadam
•M'rupes novada Ilgtsp!j"gas att"st"bas strat!%ija 2022.–2034.gadam
•M'rupes novada Att"st"bas programma 2022.-2028.gadam (Projekts)
•Tukuma novada ilgtsp!j"gas att"st"bas strat!%ija 2022.–2042. gadam (Projekts)
•Tukuma novada att"st"bas programma 2022.-2028. gadam (Projekts)
•*emeru Nacion'l' parka dabas aizsardz"bas pl'ns 2023.–2035.gadam (Projekts)

J'RMALAS VALSTSPILS!TAS 
ATT&ST&BAS PROGRAMMAS 
2023.–2029. GADAM 
IZSTR"DEI IZMANTOTIE PL"NO#ANAS 
DOKUMENTI



J'RMALAS VALSTSPILS!TAS PA#VALD&BAS 
PL"NO#ANAS DOKUMENTI
•J&rmalas pils!tas att"st"bas strat!%ija 2010.–2030. gadam
•J&rmalas valstspils!tas teritorijas pl'nojums
•T&risma att"st"bas r"c"bas pl'ns 2023.–2029. gadam (Projekts)
•J&rmalas kult&rvides att"st"bas pl'ns 2023.–2029. gadam “ART!rijas” (Projekts)
•J&rmalas valstspils!tas jaunatnes politikas att"st"bas pl'ns 2023.–2029. gadam (Projekts)
•J&rmalas valstspils!tas Sporta un akt"v's atp&tas att"st"bas pl'ns 2023.–2029. gadam (Projekts), 
    t.sk. J&rmalas valstspils!tas sporta un akt"v's atp&tas att"st"bas pl'ns 2020.–2026. gadam
•J&rmalas valstspils!tas sabiedr"bas integr'cijas pl'ns 2023.–2029. gadam (Projekts)
•Mellu+u estr'des kompleksa ilgtermi)a darb"bas strat!%ija 2017.–2026. gadam
•*emeru &denstor)a ilgtermi)a darb"bas strat!%ija 2017.–2026. gadam
•Kop"ga sadarb"bas projekta “Jaunu dabas un kult&ras t&risma pakalpojumu rad"(ana 
    R"gas j&ras l",a rietumu piekrast!” strat!%ija 2017.–2026. gadam
•SIA “J&rmalas siltums” vid!ja termi)a darb"bas strat!%ija 2021.–2025. gadam
•SIA “J&rmalas slimn"ca” vid!ja termi)a darb"bas strat!%ija 2021.–2025. gadam
•PSIA “Kauguru vesel"bas centrs” vid!ja termi)a darb"bas strat!%ija 2021.–2025. gadam
•PSIA “Vesel"bas un soci'l's apr&pes centrs-Sloka” vid!ja termi)a darb"bas strat!%ija 
    2021.–2025.gadam
•SIA „J&rmalas &dens” vid!ja termi)a darb"bas strat!%ija 2023.–2027. gads (Projekts)
•SIA “Dzintaru koncertz'le” vid!ja termi)a darb"bas strat!%ija 2022.–2026. gads (Projekts)
•SIA „J&rmalas gaisma” vid!ja termi)a darb"bas strat!%ija 2022.–2026. gads (Projekts)
•Tematiskais pl'nojums “*emeru att"st"bas v"zija”
•Tematiskais pl'nojums “J&rmalas velosatiksmes att"st"bas koncepcija”
•J&rmalas centra publisk's 'rtelpas elementu dizaina koncepcija
•-pa(i aizsarg'jamo dabas teritoriju dabas aizsardz"bas pl'ni 
    (Lielupes gr"vas p$avas, *emeru nacion'lais parks, Ragak'pa)
•Konceptu'ls zi)ojums par J&rmalas pils!tas pa(vald"bas dz"vojam' fonda att"st"bu
•Konceptu'ls zi)ojums par J&rmalas pils!tas videonov!ro(anu
•Izgl"t"bas iest'+u att"st"bas pl'ni



Lai iesaist!tu iedz!vot"jus un uzklaus!tu viedok#us un priek$likumus par iesp%jamajiem att!st!bas virzieniem J&rmal", laika posm" no 2021. gada 1. l!dz 18. martam tika organiz%tas 15 tie$saistes tik$an"s ideju grup"s se$os tematiskajos virzienos (Atv%rta un gudra p"r-
vald!ba, Izgl!t!bas kvalit"te un vad!ba, Kult&ra un sports sabiedr!bas att!st!bai, K&rortpils%tas konkur%tsp%ja Zieme#eirop", Kvalitat!va dz!ve ilgtsp%j!gai sabiedr!bai un Pils%tvide un kvalitat!va dz!vesvieta) uzklausot iedz!vot"jus, uz'%m%jus, nevalstisk"s organiz"cijas,  
izgl!t!bas iest"des (t.sk. vad!t"ji, pedagogi, skol%nu pa$p"rvaldes, vec"ku p"rvaldes) un da("du nozaru speci"listus un viedok#u l!derus.

Izvirz!to ierosin"jumu apkopojums:

Tematisk"s darba 
grupas nosaukums

T#mas Apak$t#mas Priek$likumi no fokusgrup"m AP2029 Eiropas Kult%ras 
galvaspils#tas (EGK) priek$likumi

AP2029

Atv#rta un gudra 
p"rvald!ba

1. J%rmalas pils#tas 
domes procesu 
efektivit"te  

Pa!vald"bas 
p#rvaldes 
strukt$ra, funkcijas, 
inform#cijas aprite                                                                                                                                           
                                           

•J$rmalai vajadz%tu noteikt savu m%r&i – par k#du pils%tu t# v%las att"st"ties, ir j#b$t 
skaidriem noteikumiem, ko dr"kst un ko n%.

Tika 'emts v%r# pie priorit#!u izveides.

•Pils%tai ir j#b$t mugurkaulam, lai var%tu realiz%t to, kas ir nepiecie!ams un iepl#nots.                                                                           Nav AP2029 kompetence.

•Izveidot pa!v%rt%juma sist%mu – iek!%jais nov%rt%jums, kol%(i nov%rt% viens otru 
(anon"mi), lai uzla botu darba efektivit#ti.   
•Iesaku ieviest medic"nas )eku iesnieg!anu digit#li - kaut vai uz vienu e-pastu.                                                                                                                                

Darb"ba A1.1.2.

Darb"ba A1.2.8.

•Aicin#jums izv%rt%t iedz"vot#ju projektu konkursu birokr#tiskos aspektus - sal"dzino!i 
ar citiem valst" un cit#s pa!vald"b#s pieejamajiem NVO projektu konkursiem, J$rmalas 
konkursi tie!#m ir nevajadz"gi sare*("ti.                    
•J#b$t profesion#liem, zino!iem Soci#l# dienesta darbiniekiem, l%mumu pie'%m%jiem 
j#b$t vair#k inform%tiem par likumiem – civilprocesa pamati, admin. procesa pamati, 
krimi n#lprocesa pamati.      

Tika 'emts v%r#, veicot preciz%jumus 
2021.gada decembr". Papildus pre-
ciz%jumi tiks veikti l"dz 2023.gadam.

Darb"ba A1.1.4.

2. Pakalpojumu 
snieg$anas mar$ruts 
pa$vald!b" (J%rma-
las pils#tas dom#, 
iest"d#s, kapit"lsa-
biedr!b"s)

E-p#rvalde, 
pa!vald"bas 
pakalpojumi klientu 
apkalpo!anas 
punktos

•Uzlabot J$rmalas pils%tas domes m#jas lapu, lai t# ir viegli saprotama.                                                                                         M#jaslapas tiek veidotas vis#m valsts 
iest#d%m un pa!vald"b#m p%c vienota 
stila.

•Pa!vald"b# nepiecie!ams telefons vai vietne, kur zi'ot par nek#rt"b#m, kas konstat%-
tas - atkritumi me*#, dz%r#ji, narkom#ni, su'i pludmal% utt. Nepiecie!ams vair#k kameru 
un t#s ar" j#p#rrauga, lai var izmantot ierakstus (b$tu nepiecie!ams risin#jums, ar kura 
pal"dz"bu zi'ot nepiln"bas/p#rk#pumus/tr$kumus. Un k#dam b$tu j#novirza !o faktu no-
v%r!ana atbild"gajiem dienestiem).

Darb"ba A1.3.1.

•Izveidot r"ku, kur j$rmalnieki var sniegt inform#ciju par to, kas vi'us neapmierina – 
netiek veikti pietieko!i remontdarbi, ir ieteikumi par uzlabojumiem, atz"m%t svar"gus jau-
t#jumus.

Darb"ba A1.2.8.

•Izveidot sist%mu par priek!likumiem un izvietot balso!an# iedz"vot#jiem.                                           Darb"ba A1.2.8. 
un A2.2.3.

•Noder%tu vienota J$rmalas aplik#cija, kur ir gan notikumu kalend#rs, gan interesan-
tas aktivit#tes, iesp%ja, piem%ram, stadionos atv%rt vingrojumu video, orient%!an#s mar-
!rutus, da*#das uzzi'as, takas utt. Tas b$tu interesanti gan viet%jiem iedz"vot#jiem, gan 
t$ristiem.    

•J#uzlabo komunik#cija caur soci#lajiem t"kliem ar iedz" vo t#jiem. Uzdevums A3.1.

 •Populariz%t soci#l# atbalsta jaut#jumus, iesp%jas J$rmalas pils%t#.                                                                                               Uzdevums A3.1.

•Att"st"t sazi'u un inform#cijas apmai'u starp domi un uz'%mumiem par pl#niem un 
idej#m.                                                

Darb"bas T 2.1.4., T 2.2.1., 
T 2.2.4., T 2.2.6.

•Dar"t visiem zin#mu, kas ir pa!vald"bai nepiecie!ams, vajadz"bas, lai uz'%m%ji var 
sniegt nepiecie!amo atbalstu un iesp%jas pils%tai savu sp%ju un kompeten)u robe*#s.
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•Varb$t var veidot Online datu b#zi J$rmalas darba dev%jiem un darba '%m%jiem. Lai 
var%tu atrast speci#listus J$rmalas m%rog#.

Uzdevuma T 2.5. ietvaros ir iesp%jams 
izskat"t. Papildus j#v%r! uzman"ba, ka 
darba sludin#jumu port#los ir iesp%ja 
atlas"t pils%tu.

•Atvieglot ideju ies$t"!anu, lai t#s tiktu 'emtas v%r# pils%tas att"st"b#. Jebkuru ideju ir iesp%jams ies$t"t uz 
J$rmalas valstspils%tas pa!vald"bas 
e-pastu: pasts@jurmala.lv, par pils%tas 
att"st"bas jaut#jumiem ir iesp%jams sa-
zin#ties pa tie!o ar J$rmalas valstspil-
s%tas administr#cijas Att"st"bas p#rval-
des Strat%(isk#s pl#no!anas noda+u 
– attistiba@jurmala.lv.

•Apkopoti statistikas dati par to, ko sagaida t$risti (ar" no cit#m pils%t#m), ko vi'i sa'%-
ma un ko vajag uzlabot.

Darb"bas T 3.4.2. un T 3.5.1.

•No pa!vald"bas nen#k komunik#cija par to, ka tiek gaid"ta iedz"vot#ju iesaiste un 
sadarb"b#.                                                                                              

Uzdevumi A3.1. un A2.2.

•Pa!vald"bai j#p#r'em kaps%tu p#rvald"ba – Lielupe, Dubulti, Asari, nepiecie!ams iz-
pirkt, nom#t vai main"t pret ko l"dzv%rt"gu.

Darb"ba P 1.1.11. Uz AP2029 izstr#-
des laiku, tiek secin#ts, ka pa!vald"bai 
nav pamata izskat"t un pie'emt l%mu-
mu par !o kaps%tu teritoriju p#r'em-
!anu/pirk!anu J$rmalas valstspils%tas 
pa!vald"bas autonomo funkciju veik!a-
nai. (JPD 19.11.2020. v%stule Nr.1.1-
37/20N-6841).

3. Sabiedr!bas 
inform#$ana un 
iesaiste pa$vald!bas 
l#mumu 
pie+em$an" un 
pa$vald!bas sniegto 
pakalpojumu 
att!st!b".

Pa!vald"bas 
komunik#cija ar 
da*#d#m m%r&-
grup#m, sadarb"ba 
ar sabiedr"bu

•B$tu nepiecie!ami akt"v#ki meh#nismi: 1) sabiedr"bas iesaist"!anai l%mumu pie'em!a-
nas proces# un caursp"d"guma nodro !i n#!anai, piem%ram, viegli pieejama, p#rskat#ma 
sada+a m#jas lap# ar Domes l%mumu projektiem, ar kuriem var%tu iepaz"ties pirms to 
pie'em!anas un %rt#, visticam#k, elektronisk# veid# ar" paust viedokli; 2) viet%jo kopienu 
iesaist"!anai J$rmalas pils%tas noris%s. ,oti uzteicama prakse, manupr#t, bija iniciat"vas 
“Eiropas kult$ras galvaspils%ta” notiku!#s sabiedr"bas iesaist"!anas aktivit#tes - b$tu lie-
liski, ja t# k+$tu par norm#lu, regul#ru ikdienas praksi nevis tiktu organiz%tas tikai k#du 
lielu #r%ju notikumu d%+.
•Bie*#k organiz%t tik!an#s ar iedz"vot#jiem un, piem%ram, reizi 2 gados organiz% tik!a-
nos, lai atskat"tos uz aktualit#t%m un izdar"to saska'# ar Att"st"bas programmu. 
•Ar" maz#ku projektu virz"!an#, b$tu labi iesaist"t iedz"vot#jus (veidot inform#ciju pub-
lisku, informat"vi stendi par inform#cijas pieejam"bu).
•Varb$t var 'emt v%r# EKG un Att"st"bas programmas izstr#des laik# g$to pieredzi? 
Manupr#t, pa!reiz iedz"vot#ju iesaiste ir tie!#m j$tama un lieliski organiz%ta - paldies! 
Papildus, ja darb"ba skar konkr%tu vietu, +oti noder ar" uzskat#ma inform#cija turpat uz 
vietas - info pie m#j#m, pastkast"t%s u.tml.

Darb"ba A2.2.7.

•Veicin#t apkaimju biedr"bu izveido!anu un komunic%t, sadarboties ar vi'iem. 
•Kas ir J$rmalas z"me? Ja bru'urupucis - tad to vajadz%tu att"st"t. -okol#des bru'urupu-
)a form#, trauki ar bru'urupuci, !alles un t# t#l#k. KAIJA! - populariz%t! 
•Nepiecie!ams ieviest nekustamo "pa!umu "res valdi J$rmalas pils%t# (k# piem%rs R"gas valde). 
•Vair#k izcelt un st#st"t par t#m izgl"t"bas iest#d%m, kur#s ir sasniegumi, jaunas telpas, 
rezult#ti konkursos, novirzieni vidusskol# virz"ti uz profesij#m. 
•Vajadz%tu vienotu platformu - kur iedz"vot#ji balso kuros projektos invest%t naudu (jau-
n#s statuj#s, %k#s, izgl"t"b# vai kur citur).  
•Cits p#rvaldes modelis” – teritoriju digitaliz#cijas rezult#t# izveidojies vietp#rvaldes mo-
delis, kur tiek sav#kti dati un pie'emti l%mumi par to, kas nepiecie!ams (nevis centraliz%ti, k# 
tas ir !obr"d). Varb$t tas var%tu sekm%t v%l sp%c"gu kopienu veido!anos nek# tas ir !obr"d. 

Uzdevums A2.2. un A3.4.

•B$tu nepiecie!ama inform#cijas apkopojums, p#rskat#ms avots, kas nodod J$rmalas, 
Latvijas viesiem, iedz"vot#jiem info par t$risma infrastrukt$ru.
•Uzlabot J$rmalas pils%tas m#jas lapa – %rti un viegli p#rska t#ma un inform#cija ir 
viegli atrodama;
•Nepiecie!ama platforma, kur J$rmalas nekustamo "pa!umu apsaimniekot#ji var izvie-
tot savus sludin#jumus, ar pied#v#jumu "stermi'# iz"r%t tos.  
•Kr#saina av"ze par pas#kumiem J$rmal#, par intere!u izgl" t"bas iesp%j#m, "pa!ajiem 
pied#v#jumiem un aktivit#t%m pie J$rmalas uz'%mumiem.

Uzdevums A3.1.
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Izgl!t!bas kvalit"te 
un vad!ba

1. Izgl!t!bas 
pakalpojumu 
kvalit"te 
un efektivit"te  

Izgl"t"bas kvalit#te, 
t#s pieejam"ba 

•Piestr#d#t pie skolot#ju kvalifik#cijas att"st"bas, apm#c"t jaun#m prasm%m, lai var piln-
v%rt"gi str#d#t eso!ajos apst#k+os.
•Iesp%jams piesaist"t starptautiskus skolot#jus, kas var sniegt zin#!anas skolniekiem - 
att#lin#ti;
•J#apm#ca pedagogi att#lin#to m#c"bu organiz%!anai, Zoom aplik#cijai utt. 
•Rast iesp%ju apm#c"t ar" pedagogus (specifiskas zin#!anas intere!u izgl"t"b#), lai pa-
pla!in#tu redzesloku un att"st"tu pedagogu zin#!anas (pa nozar%m – aktualit#tes intere!u 
izgl"t"bas jom#s),  ir j#padom# par k#du l"dzfinans%juma modeli.
•Pied#v#t da*#das att"st"bas iesp%jas pedagogiem – t# var%tu b$t papildus motiv#cija 
darbam (vide, dz"ves vieta, profesion#l#s att"st"bas iesp%jas).
•J#izveido dokuments, kas b$tu k# pal"gmateri#ls gan skol%niem, gan skolot#jiem, “ k# 
un kad ir j#str#d# att#lin#ti”, lai tas atvieglotu un pal"dz%tu att"st"t att#lin#t#s m#c"!an#s 
iesp%jas.
•Par skolot#ju piesaisti - man lieliska liekas jaun# programma M#c"tprieks, kur# var m#-
c"ties tie!i pieaugu!ie cilv%ki un ieg$t pedagoga kvalifik#ciju. Piem%ram, redz%ju lielisku 
juristi - advok#ti, kas m#ca valodu R"gas skol#, *urn#lists Ansis Bogustovs un citi.
•Par matem#tiku ir t# - es dzirdu, ka ir lieliskas skolot#jas, kas jau ir pensij#, un pasniedz 
priv#tstundas ar teicamiem rezult#tiem. J#izdom#, k# vi'as nomotiv%t atgriezties un m#c"t 
visiem. M#cot ar" Zoom vid%.

Uzdevums I 1.1.

•Pacelt vismaz vienas skolas l"meni l"dz Latvijas TOP10. Uzdevums I 2.1.

•Izgl"t"bas iesp%ju att"st"!ana pieaugu!ajiem. Uzdevums I 4.3.

•Vidusskol# veidot prof. kursus tehnolo(ij#s caur inkubatoru.
•Att"st"t skol%nu m#c"bu uz'%mumus – biznesa izgl"t"ba (Junior Achievment atjauno!ana).
•Stipendijas ar" stud%jo!ajiem J$rmalniekiem (jebkur# no za r%).
•J#veicina person"bas att"st"bas iesp%jas. 

Uzdevums I 2.5.

*Palielin#t vietu skaitu b%rnud#rzos. Darb"bas I1.1.2., I 2.3.1., S2.2.1.

•Atbalsts pedagogiem – piemaksas, apmaks#tas dz"ves vietas, nodro!in#t izgl"t"bas 
l"me'a paaugstin#!anu, atlaides iebrauk!anai J$rmal#.
•Atbalst"t pedagogus ar speci#listiem - atbalsta person#ls pirmsskol#s.
•Piesaist"t jaunos pedagogus ar dot#cij#m, stipendij#m – studij#m, vienojoties, ka p%c 
tam vi'! str#d# J$rmalas izgl"t"bas iest#d% noteiktu laiku.
•Pacelt pedagogu atalgojuma l"me'us.
•Aukl"t%m (skolot#ju pal"gi) palielin#t atalgojuma l"meni.
•Nepiecie!ams papildus materi#ls atbalsts eso!iem pedagogiem, lai vi'i sajustu r$pes 
un atbalstu no pa!vald"bas puses:
1) re#las piemaksas no pa!vald"bas par skolot#ju person"go resursu izmanto!anu att#li-
n#t# procesa nodro!in#!an#, jo liela da+a skolot#ju izmanto savu datortehniku, mobilos 
telefonus, interneta nodro!in#jumu, elektr"bu u.t.t. 
2) pedagogiem, kuri ir sava darba milz"gi entuziasti, piemaksas par jaunu m#c"bu uzde-
vumu, video un citu materi#lu veido!anu. -obr"d skolot#ju atalgojums ir vien#ds. Risin#-
jums: Veidot k#du procenta da+u no pa!vald"bas bud*eta izgl"t"bai, tie!i !#dam m%r&im.
•Pirmsskolu darba koordinators Izgl"t"bas p#rvald%.
•Var pievienot par skolot#ju mentoru kust"bas att"st"bu jaunajiem skolot#jiem – speci#la 
apmaksa no pa!vald"bas, ne kaut ko dom#t skolas iek!%jiem resursiem. 

Uzdevums I 1.1. un I 1.2.

•Nepiecie!ams att"st"t pirmskolu un s#kumskolu sadarb"bu.                                                                                                     
•Izv%rt%t iesp%ju str#d#t ar tuv#kaj#m augstskol#m – veidot prakses b#zes vietas, p%c 
studij#m iesp%jams nodro!in#t ar darbu.
•Sadarboties ar augstskol#m, izmantojot laboratoriju iesp%jas, un aicin#t pasniedz%jus 
uz nodarb"b#m. 

Darb"ba I 1.1.5. un I 2.4.2.

•Nepiecie!ams veikt rev"ziju katr# skol#, lai saprastu fokusu, uz ko katra no t#m tiecas 
un varb$t nepiecie!amas izmai'as, lai palielin#tu izaugsmes iesp%jas. 

Uzdevums I 2.1.

•Pumpuru vidusskolai nevajadz%tu veikt policistu apm#c"bu, bet nodot !o funkciju poli-
cijas koled*ai;

J$rmalas Pumpuru vidusskola pati iz-
v%las programmas, kuras v%las att"st"t 
skol#. 

Darb"ba S 4.4.2. un Uzdevums S 5.3.
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•Par Aizsardz"bas m#c"bu vidusskol# – no 2023.g. !is priek!mets b$s vis#s  vidusskol#s 
k# oblig#tais un t# b$s tikai m#c"bu stunda (jeb 1 diena m%nes"). Lai izpild"tu pras"bas, 
b$s nepiecie!ama papildu telpa (-as) apr"kojuma/invent#ra novieto!anai, nodarb"bu 
norisei. Pied#v#jam Me*malas vidusskol# veidot !o vietu/centru, kuru var%tu apmekl%t 
t#s vidusskolas, kur#m b$tu probl%mas ar telp#m. -is m#c"bu priek!mets cie!i saist"ts ar 
sportu, mums uz 2023.g. b$s sak#rtota sporta infrastrukt$ra, izremont%ta sporta z#le, 
ir piem%rota ar" apk#rt%j# vide nodarb"b#m lauk#. Esmu sazin#jusies ar Aizsardz"bas 
ministrijas p#rst#vi, dr"zum# pasniedz%js apciemos skolu, lai iepaz"tos un pl#notu nodar-
b"bas. Me*malas vsk. t#s pl#nojam ieviest no !" gada 1.septembra k# fakultat"vu.

•Veidot vienotu digit#lu datu b#zi, ko ir izveidoju!i peda gogi, kuru var izmantot visas 
m#c"bu iest#des – atbalst"t tos pedagogus, kas ir akt"vi un veido !o b#zi (iev%rojot autor-
ties"bas).
•J#nodro!ina pilns tehnolo(iskais atbalsts pedagogiem, tagad, laik#, kad viss ir tie!-
saist% (Zoom pieeja).

Darb"ba I 2.3.4.

•Vair#k izcelt un st#st"t par t#m izgl"t"bas Iest#d%m, kur#s ir sasniegumi, jaunas telpas, 
rezult#ti konkursos, novirzieni vidusskol# virz"ti uz profesij#m.
•Iesp%jams, ja J$rmalai b$tu iesp%ja, tad, ne tikai J$rmalas skol%ni brauktu m#c"ties uz 
R"gu, bet ar" r"dzinieki brauktu uz J$rmalu – j#rada pied#v#jums;
•Att"st"t pietieko!u Izgl"t"bas iesp%ju no – l"dz (s#kot no pirmsskolas l"dz vidusskolai).                                                                                                           
•Lai ieinteres%tu skolniekus no cit#m pils%t#m, j#dom# par t#lm#c"bu iesp%ju J$rmalas 
skol#s. Vajadz%tu pakonsult%ties ar cit#m izgl"t"bas iest#d%m, kur#m ir labi rezult#ti, lai 
uzzin#tu, ko vi'i dara sav#d#k.

Uzdevums A 3.1.

•Talantu vad"bas programma (k# da+a no da*#d"bas vad"bas) - izcelt m$su izgl"t"bas 
iest#des - vietas, kur top kult$ras & biznesa zvaigznes - 2027.gad# mums b$s audz%k-
'i, kuri b$s zvaigznes m$zik#, jo n#k no m$zikas skolas, m#kslinieki, kuri b$s beigu!i 
m#kslas skolas un jaunie!i, kuri beigs visp#rizgl"tojo!#s skolas. uz'%m%ji var att"st"t cie!u 
sadarb"bu ar skol#m. Mums j#pozicion% !"s iest#des k# re(iona lab#k#s iest#des.

Darb"ba I 2.1.2.

•Iesp%jams, ka ir vec#ki, kas var pal"dz%t uzlabot skolas izgl"t"bas kvalit#ti – ir zino!i 
vec#ki, kas ir speci#listi da*#d#s jom#s.
•Iesp%jams j#piesaista vec#ki, tie!i eksakto zin#t'u att"st"bai skol#s, jo !aj# jom# ir pe-
dagogu tr$kums;
•Ierosinu m%r&tiec"gi at+aut vec#kiem iesaist"ties izgl"to!anas proces#. Gan m#cot m#-
c"bu priek!metus kur ir kompetenti, gan finansi#li nodro!inot pedago(iskus un m#c"bu 
procesu da*#dojo!us pakalpojumus. 
•J#veido skolas fondi, lai uzlabotu skol# eso!#s iek#rtas (piem%ram, tehnolo(ijas). 

Darb"ba I 2.4.1. 
un I 2.4.2.

•Datorprasmei ir j#b$t pilnv%rt"gai un jau no 1. klases, m$sdienu digit#laj# pasaul%.
•Pla!#ks skats uz tehnolo(iju n#kotni.

Uzdevums I 2.3.

•Par 9. kla!u skol%niem, kas neturpina m#c"bas vidusskol#. Ir skol%ni, kuri re#li nav sp%j"gi 
m#c"ties vidusskol#, "pa!i tagad, kad ir jaunais standarts ar padzi+in#tajiem kursiem. Ja 
ar" septembr" uzs#k m#c"ties, n#kas vair#kus skol%nus atskait"t, jo programma izr#d#s par 
gr$tu. Maz#kumtaut"bu skol# to v%l ar" veicina gr$t"bas ar latvie!u valodu. Katru gadu ir 
skol%ni, kuri beidzot 9.klases “paz$d” – aiziet no vidusskolas, uz R"gu izbrauk#t (imenei ir 
d#rgi un rezult#t# nem#c#s. J$rmal# ir maza izv%le profesion#laj# jom# p%c 9. klases. Var-
b$t ir iesp%ja atv%rt R"gas profesion#lo vidusskolu/tehnikumu da*as fili#les te, J$rmal#?

Darb"ba I 2.4.3.

2. Intere$u 
izgl!t!bas, 
m%,igl!t!bas un 
br!v" laika iesp#ju 
integr"cija

Intere!u izgl"t"ba, 
m$*igl"t"ba, 
jaunie!u br"v# 
laika pavad"!anas 
iesp%jas

•Skolas teritorija – dro!a vieta b%rnu intere!u att"st"bai un uztur%!an#s vieta (p%c skolas).                                                                                                            
•Izveidot skolas tuvum# izklaides un atp$tas, sporta aktivit#!u vietas, p%c skolas laik#, 
lai tas b$tu dro!i.

Darb"ba I 2.3.2., I 2.3.3. un I 2.3.4.

•Papla!in#t sporta intere!u pulci'u iesp%jas pla!am sabiedr"bas lokam - viss kas saist"ts 
ar $deni (peld%!ana, air%!ana, bur#!ana), teniss, volejbols.
•Veicin#t att"st"t b%rnu nometnes skol%nu br"vlaikos.
•Skol%nu biznesa att"st"ba sniegtu b%rniem uz'%m"guma att"st"bu. 

Uzdevums S 3.2. un S 3.3.

•Att"stot intere!u izgl"t"bu, stiprin#t to caur sabiedr"bu, b%rni ieg$st re#lu pieredzi un 
zin#!anas dz"vei kopum#, ne tikai konkr%tas prasmes.
•Jaunie!u br"v# laika izgl"t"b# j#iesaista ar" nevalstisk#s organiz#cijas daudz pla!#k k# 
!obr"d tas notiek, lai pied#v#jums ir pieejams vis#s pils%tas apkaim%s. 

Darb"ba I 2.4.2. un I 2.4.4.
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•Da*#du profesiju p#rst#vji (vec#ki no da*#d#m jom#m un zin#!an#m – profesion#+i, 
zin#mi sabiedr"b# cilv%ki) var%tu n#kt uz da*#diem priek!metiem un iesaist"ties b%rnu at-
t"st"b#.
•Att"st"t(stiprin#t) intere!u izgl"t"bas iesp%jas J$rmal# – iesp%ja sagatavot dz"vei.

•Valsts aizsardz"bas m#c"ba – "steno!anai nepiecie!ami l"dzek+i spec. tehnikas ieg#dei, 
telpas, vietas kur vad"t !"s apm#c"bas, k# ar" instruktori.

Darb"ba S 4.4.2.

•Att"st"t intere!u izgl"t"bu dabaszin"b#s, atjaunot tehnolo(ijas.      Darb"ba I 2.1.4.

•Vair#k nepiecie!ams reklam%t un populariz%t Intere!u iz gl" t"bas iesp%jas.
•BJIC – par maz inform#cijas! J#st#sta par iesp%j#m J$rmal#, jo daudzi vec#ki nemaz 
nezina, ka ir vair#k k# 50 da*#das intere!u izgl"t"bas apm#c"bas iesp%jas.

Uzdevums A 3.1.

•Psiholo(isk# pal"dz"ba pusaud*iem – jaunie!iem (Dzintars).
•Informat"vais atbalsts skol#s, J$rmalas av"z%, m#jas lap# par iesp%j#m pusaud*iem 
v%rsties p%c pal"dz"bas (psiholo(iskas).

Uzdevums S 1.2.

•Att"st"t intere!u izgl"t"bu ar tieksmi uz profesiju;
•Dot iesp%ju skol%niem iepaz"t karjeras iesp%jas J$rmal# – vidusskolniekiem. .no!anas 
iesp%jas;
•J#b$t cie!#kai sasaistei starp uz'%m%jiem un skolniekiem.                         
•Karjeras izgl"t"ba. Vai skol# ir nepiecie!ams karjeras konsultants, tas – katras skolas 
zi'#, kaut karjeras +oti daudzi jaut#jumi ir integr%ti m#c"bu priek!metu, audzin#!anas, 
soci#lo zin"bu programm#s, skol# ir iesp%ja organiz%t tik!an#s, ekskursijas, projektus utt. 
Uzskat#m, ka pils%t# b$tu nepie cie !ams speci#lists/metodi&is !aj# jaut#jum#, kas koor-
din%tu karjeras izgl"t"bu pils%t# un sadarbotos ar skol#m. 

Uzdevums I 2.5.

•Papla!in#t jaunie!iem rad"tu vietu pieejam"bu, ne tikai Kauguros, bet ar" Dubultos, Ma-
joros, Lielup%. J#p#rdom# par Intere!u izgl"t"bas pulci'u pieejam"bu, nok+$stam"bu visiem 
grib%t#jiem (laiki, atra!an#s vieta).
•J#izv%rt% vai visas jomas ir p#rst#v%tas Intere!u pulci'u virzien#, lai ir da*#d"ba, bet 
ne katr# skol#, piem%ram, viens un tas pats (j#izveido sist%ma un j#apvieno pedagogi).
•Iesp%jams ir iesp%ja jaunizveidotaj# Aspazijas skol# izveidot intere!u izgl"t"bai 
paredz%tas telpas, piem%ram, baleta skolas izveidei.      
•Robotikas (Lego) jau no s#kumskolas, lai rad"tu b%rnos interesi par n#kotnes tehnolo(i-
j#m/iesp%j#m.
•J#uzlabo peld%!anas skolas iesp%ja uzs#kt to no septembra, nevis no oktobra.
•Ir vair#kas sporta feder#cijas, kas b$tu ieinteres%tas veicin#t jaunatnes att"st"bu plud-
males volejbola, handbola u.c. sporta veidos, papla!inot MS/ air%!anas b#zes amplu#, 
un pulcinot jaunie!u no re(ioniem uz J$rmalu.
•M#c"bu/ treni'u process var%tu b$t J$rmalas sporta skolas vai MS/ strukt$rvien"bas 
ietvaros.
•Par intere!u izgl"t"bu (konkr%ti, sporta, dejo!anas un m$zikas) sask#ros ar !o probl%mu 
tie!i pirmsskolas vecuma b%rniem, jo ja vec#kiem ir laiks un v%l%!an#s, visbie*#k tas ir 
ar" tas vecums, kad vec#ki s#k mekl%t un vest b%rnu uz pirmaj#m nodarb"b#m. Visi piee-
jamie kvalitat"vie pulci'i, kuri ir tikai skol%niem no 7 gadu vecuma. Maz#kajiem ir +oti 
maz. Daudzi vec#ki s#kot vest savus b%rnus sport# agr# vecum#, sasniedzot !o skol%nu 
vecumu, nemain"s intere!u izgl"t"bas ieguves vietu, jo b$s jau pieradu!i un ieman"ju!ies to 
apmekl%t cit# pa!vald"b#.
•Vair#k izmantot Majoru sporta ledus halli – vis# gada garum#, lai to var izmantot 
pla!#ks cilv%ku loks.

Uzdevums I 4.1. un Darb"ba T 3.11.5.

•J$rmalas air%!anas b#zes infrastukt$ra ir nolietota, un k# saprotu, intern#ts nav pilns. 
Izdevumi nav zin#mi, bet var%tu b$t papr#vi, atkar"b# no t# vai papildus uzb$v% ziemas 
pludmales volejbola halli vai n%.

Darb"ba I 2.4.7.

3. Izgl!t!bas 
iest",u t!kls un 
infrastrukt%ras 
ilgtsp#ja

Izgl"t"bas iest#des, 
to infratsrukt$ra

•Att"st"t dro!u satiksmes organiz#ciju pie skol#m;
•Izv%rt%t ce+a dro!"bu no skolas l"dz skol%nu autobusam, pie ce+a.
•Skolai ir j#b$t dro!i sasniedzamai vis# J$rmalas garum# – pareizi j#pl#no sabiedris-
kais transports.
•J#dom# par pils%tas kop%jo infrastrukt$ru – ce+u un celi'u kvalit#te, apgaismojums. 
•Lai nok+$tu l"dz Dubultu kult$ras kvart#lam nav nedro!u- nav nek#du g#j%ju celi'u, ejot 
pa Fri)a Br"vzemnieka ielu ne pa Poruka prospektu. Gan uzskatu, ka ir patum!i Jaundu-
bultu rajon#, gan kopum# J$rmal#.
•J#p#rbauda viss skol%nu ce+! no/uz transportu, lai tas b$tu dro!s un p#rredzams.          

Darb"ba I 2.3.1., I 2.3.2. un P 1.1.10
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•J$rmala var%tu k+$t par pa!vald"bu, kur visas skolas un PII k+$tu par ekoskol#m. Klimata 
aizsardz"ba ir viena no svar"g#kaj#m priorit#t%m ES un pasaul% un +oti piest#v%tu J$rmalai.                         

Darb"ba I 2.1.3.

•Pumpuru s#kumskolai var%tu izveidot atsevi!&u %ku. AP2029 izstr#des proces# tika seci-
n#ts, ka j#mekl% citi risin#jumi, iesp%-
jams izmantojot jau eso!o izgl"t"bas 
iest#*u kapacit#ti.

•Integr%t sabiedr"b# Romu taut"bas b%rnus, nevis rad"t vi'iem atsevi!&as telpas un vietu 
att"st"bai.      

Uzdevums S 5.1. un S 5.2.

•Nodro!in#t dz"vo!anas iesp%jas b%rniem - jaunie!iem, kas v%las izgl"toties J$rmal#. Uzdevums S 6.1.

•Nepiecie!ams renov%t J$rmalas pils%tas pamatskolu, pie m% rot to cilv%kiem ar "pa!#m 
vajadz"b#m.

Darb"ba I 2.3.2.

•Veidot visas J$rmalas skolas par Eko skol#m. Darb"ba I 2.1.3.

•Pietr$kst sporta laukumu b%rniem visas J$rmalas garum#.            Uzdevums S 3.4.

•Ir nepiecie!ams tuv#k# (saj$tam#) perspekt"v# saremont%t d#rzi'u gan iek!telpas (it 
"pa!i grupu telpas), gan sak#rtotu d#rzi'u apk#rt%jo teritoriju, lai tie b$tu m$sdien"gi %rti 
un dro!i m%ren#m un akt"v#m izgl"t"bas nodarb"b#m. It "pa!i redzu !o nepiecie!am"bu 
m$su d#rzi'am “M#r"te”. Protams, ir +oti svar"gi, lai d#rzi'u grup#s b$tu nodro!in#tas ar 
internetu un datortehniku un drukas tehniku un tml., lai pedagogiem neb$tu nepiecie!ams 
izmantot savu person"gos tehniskos resursus. It "pa!i piekr"tu priek!likumam padar"t peda-
gogu un d#rzi'u darbinieku algu konkur%tsp%j"gu, lai eso!ie profesion#+i neaizmuktu un 
atn#ktu jaunie specialisti, lai b$tu ari lo(iska paaud*u nomai'a.

Darb"ba I 2.3.1.

K%rortpils#tas 
konkur#tsp#ja 
Zieme-eirop"

1. Eso$"s 
uz+#m#jdarb!bas 
vides stiprin"$ana      

Eso!o uz'%m%ju 
(t.sk. vesel"bas 
nozares pa!vald"-
bas iest#*u) vides 
uzlabo!ana un 
att"st"ba

•Att"st"t atp$tas iesp%jas, sanatorijas, izklaides vietas, sl%po!anas trases, lai J$rmalu iz-
v%las p%c iesp%jas vair#k, k# savu gala m%r&i;
•Vesel"bas t$risma att"st"ba, izveidot vienu lielu enkurobjektu – piem%ram, delfin#riju.
•J#iet veselibas t$risma virzien#, pils%tas ietvaros, bet vajadz%tu atbalst"t ari SPA att"st"-
bu, tas ar" tom%r ir saist"ts ar relaks#ciju un l"dz ar to ari ment#lo vesel"bu. Bet run#jot par 
t$risma att"st"bu, j#dom# k# pasarg#t J$rmalas unik#lo vidi no t$risma - pies#r'ojuma, 
automa!"nu pl$smas, noteikti nevajadz%tu atteikties no caurlaid%m, es pat teiktu virz"ties 
caurlai*u maksas cel!anas virziena. Svar"ga ilgtermi'a tom%r ir vides kvalit#te, nevis t$-
ristu kvantit#te; 
•J#dom# pat to lai viens t$rists atstatu vair#k naudas, nevis, lai piesaist"tu p%c iesp%jas 
vair#k.
•Rehabilit#cija, kurortolo(ija un vesel"bas atg$!ana !eit ir paz"stama. T# k# esmu sporta 
#rsts, tad pirms 3 gadiem l$dzu J$rmalas domei atbalstu sporta medic"nas centra izvei-
do!anai, lai +oti daudziem akt"v# sportisk# dz"ves veida piekrit%ji var%tu p#rbaud"t savu 
vesel"bu un funkcion#lo gatav"bu specializ%t# iest#d% nevis mekl%tu p%c !is iesp%jas R"g#. 
Esmu p#rliecin#ts, ka !#ds sporta medic"nas centrs piesaist"tu klientus ar" no cit#m pils%-
t#m.
•Medic"nas un rehabilit#cijas virzienu pie vesel"bas t$risma virzieniem.
•J$rmala nav gatava uz'emt lielu cilv%ku piepl$dumu – nav izmitin#!anas iesp%ju, pa-
kalpojumu snieg!anas kl#sta.  

Uzdevums T 3.1. •J$rmala ir (ime'u atp$tas vieta + incentives + izgl"tojo!# komponen-
te – “ko var b%rni !eit iem#c"ties/piedz"vot” (peld%!anas skola, valodas 
skola) – eso!ais pied#v#jums (#tri izskrienot) apg$stams 3 dien#s, l%n#m 
– ned%+#.                                                                                                                              
•Vasar# J$rmalas skol%ni k+$st par gidiem - junioriem - iepaz"st pils%tu, 
izp%ta v%sturi, izveido mar!rutu un vada ekskursijas (iepriek! pieteiktas) - 
patriotisms, pieredze, sp%ja att"st"t soci#l#s prasmes, izpratne ko noz"m% 
b$t pieaugu!o pasaul% un ka svar"gi ka uz Tevi var pa+auties.

Uzdevums 
T 2.5.

•Laivu, supu nomu, piknika vietas.
•Nepiecie!ams vair#k vietu t$ristu pievilin#!anai – lai t$risti, pils%tas viesi justos gaid"ti. 
•Nepiecie!ams #ra baseins.
•M$su pils%tai b$tu nepiecie!amas divas lietas kas +autu veicin#t t$ristu piesaisti un 
nodarbin#t"bu pils%t#. Tas ir J$ras muzejs un att"st"ts $dens transports pa Lielupi, R"gas un 
Jelgavas virzienos, k# ar" pa J$rmalu.

Uzdevums T 1.3. un T 1.4. •Ir j#veido t$risma objekti, kas vilin#tu t$ristus ar augstu pievienoto v%rt"-
bu (t#dus, kas J$rmal# paliktu ne tikai pa nakti, bet t#di, kas !eit apmestos 
uz ilg#ku periodu (ned%+as, m%ne!i) un izmantotu maksim#li viet%jo uz'%-
m%ju pakalpojumus – SPA, %din#!ana, t$risma aktivit#tes. M%s protams 
nevaram konkur%t ar Vidusj$ras k$rortiem, vai Skandin#vijas kalnaino 
dabu, bet m%s var%tu konkur%t ar to pa!u Igauniju ar pieejam#kiem SPA 
pakalpojumiem (mums tie sal"dzin#jum# ar Igauniju ir d#rg#ki), ar vides 
t$rismu (tie!i akt"vo) piem%ram organiz%t velo un akt"vo p#rg#jienu akti-
vit#tes, kas paredz%tas tie!i t$ristu grup#m, nevis atsevi!&iem indiv"diem. 

Uzdevums
T 1.1., 
T 1.3., 
T 2.1., 
T 2.2. 
un T 3.6.
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•Iesp%jams ir j#mekl% #rvalstu t$risma operatori, kas var%tu frakt%t )ar-
tera grupas, ar iesp%jams piezem%!anos nevis R"gas, bet Tukuma lidlauk# 
(kur iesp%jams b$s maz#ka dr$zm%!an#s, un attiec"gi augst#ks komforts.) 
Pa!iem (pa!vald"bas t$risma a(ent$rai) b$tu j#veido ce+ojumu komplektus 
(lidma!"na + dz"vo!ana viesn"c# + %din#!ana + SPA + ekskursijas/p#r-
g#jieni), jo !obr"d viet%j#s t$risma firmas uz to nav sp%j"gas, bet savuk#rt 
individu#lo pakalpojumu sniedz%ji p#rsvar# aprobe*ojas tikai ar savu 
pakalpojumu grozu. T#p%c t$ristam tas ir maz interesanti, kad lidma!"na 
j#g#d# pa!am, ekskursijas j#g#d# pa!am, ja ir pas$t"ts tikai SPA, utt. 

•J$rmal# var run#t distan)u sl%po!anas tras%m, bet atkal problem#tiski - jo reti kad J$r-
mal# ir stabila ziema.
•Sl%po!anas trasi j#veido Priedain%. Sniegotaj#s ziem#s noteikti tai b$tu liels piepras"-
jums ar" starp R"gas iedz"vot#jiem. Protams, t#da trase j#sagatavo jau vasar#. 
•Bet j#rada ar" k#da saimniecisk# darb"ba, lai sl%pot#jiem b$tu interesanti atst#t !eit ar" 
k#du naudi'u.
•T$risms ziem# tie!#m aps"kst, jo nav "sti !eit ko dar"t.        
•J$rmala - “mirusi pils%ta” ziemas sezon#.

Uzdevums T 1.2. •Vajadz%tu ik pa m% ne !iem/sezon#m izcelt (raksti av"z%/port#l#, Face-
book, sludin#jumi) tos uz'%m%jus, kas darbojas J$rmal# un kuru preces/
pakalpojumi ir "pa!i aktu#li noteikt# laik#. Piem%ram, pavasar": st#du au-
dz%t#ji, d#rzkopji, siltumn"cu uzst#d"!anas pakalpojumi, bru(%!anas darbi 
utt.. Ruden", piem%ram, ze&u ad"t#ji, sve)u darbn"cas, utt.
•B$tu nepiecie!ama inform#cijas apkopojums, p#rskat#ms avots, kas 
nodod J$rmalas, Latvijas viesiem, iedz"vot#jiem info par t$risma infrastruk-
t$ru.

Uzdevums 
T 2.2., 
T 2.3. 
un T 2.4.

•Uzlabot J$rmalas pils%tas m#jas lapu – %rti un viegli p#rska t#ma un inform#cija ir viegli 
atrodama.                                                                                 
•Nepiecie!ama platforma, kur J$rmalas nekustamo "pa!umu apsaimniekot#ji var izvie-
tot savus sludin#jumus, ar pied#v#jumu "stermi'# iz"r%t tos. 
•Elektroniska t$risma karte – karte, muzeji, apskates vietas, izklaides vietas, %din#!ana, 
izmitin#!ana.                                                                           
•,oti j#piestr#d# pie t#, lai populariz%tu to, kas J$rmal# jau ir pieejams Pie mums brauc 
viesi tikai uz "su periodu gada griezum# – sezonalit#te.

Darb"ba T 1.3.5. un uzdevums T 1.4.

•Dom#ju, ka 0emeros vajag att"st"t k#du objektu, kas piesaista t$ristus (l"dz"gi k# Aha 
centrs Igaunij#).
•Papildus ap enkurobjektu nepiecie!ams veidot papildus objektus - piem%ram, bask#ju 
taku, dabas izp%tes taku utt.

Darb"ba T 1.1.2. un T 1.3.6.

•T$ristiem pat"k pavad"t laiku atkl#t#s kafejn"c#s - +oti laba prakse at+aut izvietot galdus 
#rpus telpas visa gada garum#.                                                          
•Pludmales kafejn"cas vienot# stil#, vizu#li pievilc"gas.
•J$rmalai – savs “Kalnciema kvart#ls” - r"kot viet%jo ra*ot#ju dizaina, produktu, street 
food festiv#lu, krafta alu, koncertu, izst#di vienlaic"gi. Katru reizi cit# stacij#/apkaim%. 
Bet centraliz%t to ar vienotu nosaukumu. Uztais"t s%rijas/ seri#lu visam gadam;
•Vari#cija par J$rmalas unik#lo %dienu - organiz%t J$rmalas restor#nu ned%+u, kur katrs 
restor#ns n#k ar savu skat"jumu par J$rmalas %dienu. Nosl%gum# var pie!&irt pils%tnieku/
viesu balvu par veiksm"g#ko/rado!#ko pied#v#jumu.

Uzdevums T 2.1.

•Jomas ielai nav sv%tku saj$tas.  Darb"ba T 1.4.8.

2. Nodarbin"t!bas 
vides sekm#$ana

Nodarbin#t"bas 
iesp%jas J$rmal#, 
t.sk. jaunie!u 
nodarbin#t"ba, 
jaunu uz'%m%-
jdarb"bas jomu 
ien#k!ana J$rmal#, 
piem%ram, inov#ci-
ju uz'%mumi, starp-
tautiskas sadarb"-
bas iesp%jas  

•Dar"t visiem zin#mu, kas ir pa!vald"bai nepiecie!ams, vajadz"bas, lai uz'%m%ji var 
sniegt nepiecie!amo atbalstu un iesp%jas pils%tai savu sp%ju un kompeten)u robe*#s.
•Varb$t var veidot Online datu b#zi J$rmalas darba dev%jiem un darba '%m%jiem. Lai 
var%tu atrast speci#listus J$rmalas m%rog#.

Uzdevums T 1.4. un T 2.4.

•Audio gids par galvenajiem apskates objektiem.
•Var organiz%t 1-2 t$ristu autobusu ar audio gidu.

Darb"ba T 1.1.1., T 1.3.2. un T 3.6.3.

•Uz'%m%jdarb"bas vides uzlabo!ana + nodarbin#t"ba - b$tu noder"gi, ja pa!vald"b# 
b$tu pieejami mentori, kas var%tu vad"t konkr%t# jaun# uz'%m%ja idejas ievie!anas at-
balst"!anu visos t# posmos, nor#dot k#das formalit#tes ir j#veic un pal"dz%t idejas sas-
ka'o!an# pa!vald"b#. B$tu j#nodro!ina pa!vald"bas iznom#jamo/izmantojamo %ku un 
zemesgabalu inform#cijas pieejam"ba, lai pirms lemt par komercdarb"bas uzs#k!anas 
vietu, vispirms tiktu izskat"ti pa!vald"bas "pa!umi un tikai tad ja tie neder, tad mekl%t 
priv#t"pa!umus. 
•B$tu labi ja b$tu pieejamas vakances pa!vald"bas medijos ne tikai par vakanc%m 
pa!vald"bas uz'%mumos un iest#d%s, bet ar" priv#taj# sektor# pieejam#s.•V%l 
nodarbin#t"bas uzlabo!anai var%tu b$t iesp%jamas subsid%tas kopm"tnes J$rmalas uz'%-
mumos str#d#jo!ajiem, t#diem, kas uz'%mum# ap'emas nostr#d#t vismaz 12 m%ne!us, 
t#dej#di veicin#tu darbinieku piesaisti. Varb$t ce+az"mju subs"dijas atp$tai J$rmalas atp$-
tas viet#s (viesn"c#s, SPA utt.).

Uzdevums T 2.1., T 2.2., T 2.3., T 2.4. 
un T 2.5.
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•Jaunu darba vietu rad"!ana.
•Dom#t k# rad"t vidi, platformu, lai rais"tu idejas k# att"st"t jaunus biznesus un darba 
vietas.

•Jaunie!u, pension#ru nodarbin#!anas iesp%jas vasaras sezon#.
•Skol%nu biznesa att"st"ba sniegtu b%rniem uz'%m"guma att"st"bu.

Uzdevums T 2.5.

3. K%rorts pils#tas 
ekonomikas 
konkur#tsp#jai

K$rorta att"st"ba - 
kult$ras, vesel"bas, 
sporta jom#s, pils%-
tas t%la veido!ana 
un komunik#cija 
m%r&tirgos

•Veidot Ekskluzivit#ti! Nepiecie!ams att"st"t ne tikai majorus un dzintarus, bet ar" citas 
apkaimes, piem%ram 0emerus att"st"t par klus#s atp$tas vietu. Kult$ras centram j#b$t – 
Dubultos, Majoros, Dzintaros.

Darb"ba T 1.4.9. •Inform#cijas pieejam"ba par SPA, vesel"bas u.tml. pakalpojumu pie-
ejam"bu. -obr"d t# joproj#m ir sadrumstalota. Tai vajadz%tu b$t struktu-
r%ti pieejamai visitjurmala.lv m#jas lap#. Tai nav j#b$t tik detaliz%tai, ka 
b$tu pieejami speci#listu telefoni un pie'em!anas laiki, bet j#b$t sait%m 
uz pakalpojumu sniedz%ju lap#m. J#b$t izstr#d#tam efekt"vam mekl%t#-
jam lap#. Piem%ram, ja cilv%ku inte re s% medic"nisk# mas#*a, visitjurmala.
lv, var atrast sarakstu ar !#da pakalpojuma sniedz%ju m#jas lap#m J$r-
mal#. (E.Malkielai ir konkr%ts pied#v#jums k# !o struktur%t). (ideja - lai !is 
darbs neb$tu j#veic centraliz%ti, to var veidot k# atv%rto lapu, kur# pa!i 
pakalpojumu sniedz%ji, var ievietot aktu#lo inform#ciju, pied#v#jumus 
(sludin#jumu port#ls). Lai nodro!in#tu kvalit#ti, inform#ciju var izvietot 
kuriem ir dotas ties"bas izvietot inform#ciju p%c to izv%rt%juma. J#izdom# 
tikai nosac"jumi, kuriem !#du pieeju dot – sertifik#ti, nodok+u maks#t#ja 
re(istr#cija utt).

Uzdevums 
T 3.1. 
un T 3.2.

•J$rmala – rekre#cijas galam%r&is – visu cauru gadu.
•Atdz"vin#t J$rmalu visu gadu – tirdzi'i, gaismas parks pla!#k# J$rmalas garum#, iz-
klaides iesp%jas ziemas sezon# – slido!ana, sl%po!ana, ball"tes (nelielas, k#rt"gas), lai 
cilv%kiem ir ko dar"t J$rmal#.

Darb"ba T 1.1.2. •Izveidot vides objektus, iesaistot m#kslas, m$zikas vai dr#mas terapei-
tus, pie kuriem b$tu izvietota inform#cija, k# cilv%ks pats var atjaunot savu 
labizj$tu, praktiski padomi medit#cijai, vingrin#jumi u.tml.

Uzdevums 
T 1.3.

•J#mekl% iesp%jas K$rorta, sanatoriju att"st"bai – lai tie kas mekl% !#du atp$tu, dom#tu 
tie!i par J$rmalu, nevis par Druskininkiem, piem%ram.

Uzdevums T 3.2.. T 3.3. un T 3.6. •Ieviest t$ristu vilcieni'us vai karietes, kas vad# t$ristus pa J$rmalu, ku("!a 
satiksme kaut vai J$rmalas posm#, atbalsts no domes, lai nekurs% tikai, kad 
sav#c konkr%tu skaitu, bet teiksim 2-3x dien# noteiktos laikos, pagarinot 
mar!rutu ar" Dubultu virzien#, ar iesp%ju izk#pt da*#d#s J$rmalas viet#s 
(k# tas piem%ram ir It#lij#, dot iesp%ju iepaz"t da*#das J$rmalas vietas).

Darb"ba 
T 1.4.9.

•J#atjauno starptautisku koncertu iesp%ja J$rmal#, lai rad"tu darba un biznesa iesp%jas 
J$rmalas uz'%m%jiem.

R"c"bas virziens
Izcil"ba un starptautisk# konkur%tsp%ja 
(L2)

•“Kult$ras veloceli'!” – velot$risma mar!ruts (un pastaigu takas) cauri 
visai pils%tai ar kult$robjektu pietur#m, kur pasniedz "pa!as uzkodas- k$pi-
n#tas re'(es av"z%s + "pa!s dz%riens.

Darb"ba 
T 1.4.9.

Kult%ra un sports 
sabiedr!bas 
att!st!bai

1. Kvalitat!va 
un daudzveid!ga 
kult%ras un 
sporta (sportisko) 
aktivit"$u 
pieejam!ba 
ikvienam

Kult$ras un sporta 
pas#kumi J$rma-
las iedz"vot#ju 
da*#d#m m%r&-
grup#m  

•Papla!in#t sporta intere!u pulci'u iesp%jas pla!am sabiedr"bas lokam - viss kas saist"ts 
ar $deni (peld%!ana, air%!ana, bur#!ana), teniss, volejbols;
•Veicin#t att"st"t b%rnu nometnes skol%nu br"vlaikos.
•Organiz%t skolniekiem un jaunaj#m m#mi'#m bezmaksas sporta pas#kumus pludmal% 
vasaras period#. Un b$tu lieliski ja b$tu pieejamas ne tikai #ra nodarb"bas, bet ar" telp#s 
- sporta z#le, fitnesa+svaru z#le.
•Centraliz%tas sporta nodarb"bas pie j$ras vai da*#d#s apkaim%s: joga, fitness, aero-
bika, orient%!an#s sacens"bas pa Slokas Pap"rfabriku vai pils%tu u.c.

Uzdevums S 3.2. •Laikmet"gs Romu kult$ras festiv#ls Slokas laukum# – romu trad"cij#s ar 
zirgiem, ugunskuriem, t%rpiem, dziesm#m un dej#m – atspogu+ojot trad"-
cijas un ar t#m iepaz"stinot ar" jaun#k#s paaudzes romu un p#r%jo kult$ru 
iedz"vot#jus. Sadarb"ba ar romu jaunie!iem – ide#l# gad"jum# veidot pat-
st#v"gu kult$ras projektu pl$smu, kas dotu iesp%ju to ietvaros nodarbin#t 
romu taut"bas p#rst#vjus (darba integr#cijas projekts). Iesp%jam# virz"ba 
– esmu k# piem%rs kaimi'am, ar laiku vi'u iesaistu un tas veido kopienas 
transform#ciju.

Darb"ba 
L1.1.2.

•Liel#ka uzman"ba j#piev%r! psihoemocion#lajai, gar"gajai, ment#lajai vesel"bai. Gan 
informat"v#s kampa'as, gan profilakses pas#kumi, gan pieejami speci#listu pakalpojumi. 
Viena iesp%ja ir vesel"bas veicin#!anas pas#kumos, kas !obr"d iek+auj fizisk#s aktivit#tes, 
akt"v#k iek+aut ar" ment#lo vesel"bu;
•Sadarb"ba ar RSU p%tniekiem kontekst# ar vesel"gu dz"ves veidu - gar"go un fizisko 
vesel"bu.

Uzdevums S 1.2. •Sadarb"ba LMA studentiem un J$rmalas 1. (imn#zijas skol%niem – 
soci#l#s m#kslas projekts.

Uzdevums 
L 1.1.

•Dubultu laukum# - k#dreiz senos laikos tur bija estr#de un notika svin"gi pas#kumi. Tur nepiecie-
!ams izveidot kaut ko l"dz"gu, vieta, kur notiek viet%jiem iedz"vot#jiem pas#kumi, pop-up tirdzi'i, 
street food utt., kaut kas, kas atbilstu J$rmalas aurai, bet ne lieliem masu pas#kumiem, bet viet%jo 
vajadz"b#m.
•Ar laiku Dubultu laukum# var uzb$v%t kult$ras vai sporta centru Dubultos.  Tur vajadz%tu kaut 
k#du viet%jo tirdzi'u, atbalstot viet%jos ra*ot#jus.

Darb"ba T 2.1.2. un L 1.3.2. •Rado!#s kopienas laboratorijas - J$rmal# publiski atv%rta “rado!# gar#*a” (l"-
dz"ba ar Free Riga att"st"to Tallinas ielas kvart#lu, kas ir magnets jaunie!iem – ve-
cas gar#*as, kur jaunie!i ien#k ar “jaun"bas sp%ku”). 
•“Klus# diskot%ka” (2020.g bija Jomas iel#).
•Satur"gas sarunas un ideju talkas j$rmalnieku pagalmos.
•1h brauciens ar ku("ti + te#tra izr#de vai rado!a performance;
•Kult$ra 30km garum#, kas “uzlikta” uz pils%tas ass un !&%rsiel#m.
•“Naksn"g# J$rmala” - p%c plkst. 23:00 turpin#s tusi'! ar pieklusin#to fona m$-
ziku un cilv%ki tus% ilgi p%c 24:00.

Uzdevums 
L 1.1. 
un L 1.3.
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•EKG “bloki” – m$zika (festiv#li, koncerti, uzst#!an#s vakari, neform#l#s m$zi-
kas izgl"t"ba, jam sessions, ska'as tehnisk# apg$!ana), sports (deju sacens"bas, 
kr#su skr%jiens, sporta sacens"bas) un br"vdabas pas#kumi (modes skate 0emeru 
t"rel" uz laip#m (“Daba ir skaista!”), br"vdabas kino ma!"n#s, gaismas !ovi, te#tris, 
koncerti uz $dens). 
•Tie!saistes orient%!an#s – nor#d"t vietu, kur esi bijis vai v%l%tos b$t, pievienot 
bildes un veidot savas “pieturas” J$rmal#. Iesp%ja "stenot iek+aujo!as sabiedr"bas 
elementus, da*#das sare*("t"bas pak#pes l"me'us, lai ir pieejams ikvienam jebku-
r# vecum#. Ikviens pasaules iedz"vot#js var izstaig#t J$rmalu.
•Instagram siena J$rmal#.
•Intere!u grupu veido!ana un norise J$rmal# piektdienu vakaros (ir gr$ti atrast 
domubiedrus) – viesi no cit#m pils%t#m dodas uz J$rmalu uz vakar%!anu par spe-
cifisk#m t%m#m.
•“Bi!u ce+!” (savienojot J$rmal# eso!os bi!u stropus).
•Viesm"l"bas aktivit#te “Satiec j$rmalnieku!”.
•Zeme'u kopienas d#rzi - audz%!ana ir tie!#m sena j$rmalas lieta.
•Dz-c stacijas k# satik!an#s vietas apkaimes iedz"vot#jiem.
•J$rmalas dv%se+u st#sti.
•Zibakcija: katrs uzfilm% savu deju sav#s pried%s.
•“Prie*u balets”.
•Raid"t impulsu j$rmalnie kam, ka vi'! ir resurss un ka vi'am ir ko dot.
•Sv%tku maratons pils%tas garum#/ J$rmalas sv%tki katr# kopien#.
•J$rmalas satik!an#s sv%tki. 
•Lielupes 18.novembra $dens ce+!/ “karoga laivo!anas g#jiens – brauciens 
(sadarb"b# ar sporta skolas audz%k'iem), ar" Lielupes tilta rajon#, kas saist"ts ar 
Atbr"vo!anas c"'#m (no Lielupes l"dz Dubultiem).
•“Kr#mu tirdzi'i” (yard sales).
•.rt#s m#kslinieku darbn"cas, jo mums daudz !is nozares p#rst#vju un atv%rt#s 
darbn"cu dienas.
•“Ledus kan#lu t"kls” Kauguru un Jaun&emeru me*#. Atceros, b%rn"b# ar slid#m 
pa aizsalu!iem gr#vjiem var%ja t#lu me*# ieslidot.
•“Gaismas ce+!” k# j$rmalniekus vienojo!s pas#kums novembr".
•“Virtu#l# J$rmalas arhitekt$ras t$re” - interesanti b$tu p%t"t izcilas person"bas 
J$rmal#, k# to saredz%t kult$rvid%, piem%ram, Mellu*os dz"vo Andris Kronbergs, 
kura arhitekt$rai rakstur"ga !&$'a arhitekt$ra un vi'a projekt%tas %kas atrodas J$r-
mal#, kas veiksm"gi ierakst#s J$rmalas pils%tvid% un ainav#, vai ar" m#kslinieks 
Imants Ozoli'!, kur! ir izcils grafi&is, vi'! noteikti ir z"m%jis J$rmalas %kas, tad apzi-
n#t t#s - varb$t, ka no !" var att"st"t ideju par virtu#l#s ekskursijas t$ri.
•Diskusiju festiv#ls iedz"vot#jiem kopien#s ar aktu#l#m t%m#m, lai veicin#tu dis-
kusijas kult$ru starp kopien#m/ taut"b# (l"dz"gi k# C%s"s “Lampa”).
•“1dens balets”.
•J$rmalnieku dzimtas st#sti digitaliz%t# veid#.
•J$rmalnieku seri#ls/ filma.
•J$rmalas 26 apkaimes dodas ciemos viena pie otras visa gada garum# (neskai-
t#mas kombin#cijas).
•1x m%nes" j$rmalniekus vienojo!a aktivit#te (k# novembr" - Gaismas ce+!).
•Kompeten)u datu b#ze. 
•ideja par J$rmalas komponenti Minecraft sp%l%.

•J$rmal# aktivit#tes ir j#veic IEDZ2VOT3JIEM, nevis t$ristiem. L"dz !im ir saj$ta, ka vair#k viss 
orient%jas uz t$ristiem.

Uzdevums L 1.1. •Transportam, kas dodas uz J$rmalu b$tu "pa!a atpaz"stam"ba, simboli un laik-
met"g#s m#kslas elementi (vides rekl#ma, Rainis vilcien#).

Darb"ba 
T 1.4.4.

•Koka arhitekt$ras atjauno!anas darbn"cas iedz"vot#ju iesaistei. Darb"ba L 3.2.3. •J$rmal# jaunietis var atrast to, ko nevar atrast citur.
•Jaunie!u iesaiste Majoru mui*as atjauno!anas darbos un pas#kumu r"ko!an# 
(klases vakari, parka uzkop!ana).

Darb"ba 
T 2.5.10.

•Vis# Latvij#, k# ar" J$rmala ir daudz cilv%ku ar priv#tm#j#m vai d#rza gabaliem (vai vienk#r!i 
balkona oran*%riju m"+i), daudz cilv%ku, kas nodarbojas ar m#jas lauksaimniec"bu, d#rzkop"bu vai 
pu&kop"bu. K#p%c gan J$rmal#, prec"z#k 0emeros nevar%tu ik gadu r"kot starptautisko dai+d#rznie-
c"bas festiv#lu, kur viet%jie (un ne tikai) d#rznieki un dai+d#rznieki var%tu izr#d"t savus darbus un 
b$tu iesp%ja ieg#d#ties preces, kas saist"tas ar !o tematiku, k# ar" klaus"ties speci#listu lekcijas un 
apmekl%t meistarklases.

Darb"ba T 2.3.1. •EKG “bloki” – gar"g# vesel"ba (depresija izplat"ta, motiv#cijas tr$kums), mini 
pas#kumi (e.g. tematiski diskusijas vakari, piem%ram, Dubultu M#kslas stacij#), kas 
ir personisk#ki un +auj atrast atbildes uz sev interes%jo!iem jaut#jumiem, ko nevar 
atrast m#j#s vai skol#.

Uzdevums 
S 1.2. 
un L 1.1.
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•Digital Forest Exhibition – l#zer!ovs u.c. 3D tehnolo(ijas dab#, lai uzsv%rtu J$rmalas me*us, 
reljefu, j$ras malu.                                                                          
•“Atp$tas vakari” uz ku("!iem (sezon#).
•Uz m#ju sien#m tiek raid"ta filma.
•Iedz"vot#ji nobalso, kur! z"m%jums uz m#jas paliek ilglaic"gi.
•Koku opera – dabas koncertz#le.
•Sp%+u / izklaides laukums/ telpa senioriem - vieta senioriem (piem%ram, Kauguros), kur var%tu 
ne tikai s%d%t, bet ar" kaut ko dar"t, piem%ram, sp%l%t !ahu vai “pludmales boulingu”.
•“Pl$sto!s festivals” – pils%t# dz"vojo!o taut"bu ce+ojo!ais festiv#ls da*#d#s pils%tas viet#s, ar 
aktivit#t%m un l"dzdarbo!anos (da*#d#s pils%tas viet#s – visas ned%+as garum# pl$sto!i iziet cauri 
pils%tai).
•“Laika ma!"na ir J$rmal#!” – k$rorta v%stures parks (pie m% ram, izm%(in#t peldm#jas).
•V%stures Paviljons j$ras krast#, kur var piem%r"t v%sturiskos t%rpus un nopeld%ties str"pain# peld-
kost"m#.
•J$rmalniekiem – savs m#jas karogs.
•Att"st"t nakts dz"vi J$rmal#, lai gados jauniem cilv%kiem b$tu iesp%ja atp$sties J$rmal# visu nakti; 
Rad"t "pa!as, neparastas vietas.
•Atjaunot zeme'u sv%tkus Vaivaros/ Asaros. Esot izz$do!a J$rmalas zeme'u !&irne, ko var%tu 
atjaunot/ populariz%t.
•Izveidot gr#matu apmai'as punktus stacij#s: iedz"vot#js – iedz"vot#jam.
•Organiz%t kust"g#s te#tra izr#des uz ielas, kur#s aicina pievienoties gar#mg#j%jus.
•Ir nov%rota probl%ma, ka jaunie!i neko nezina par J$rmalas v%sturi, iev%rojam#kiem cilv%kiem. 
Iesaka veidot projektu Generations at school, kur da*#du paaud*u j$rmalnieki iepaz"stina skol%nus 
ar aizg#ju!o gadu J$rmalas st#stiem.

Uzdevums L 1.1. •J$rmalas mobil# lietotne/ karte/ programma.                                                                                                                                                                     Uzdevums 
A 3.1.

•Sekm%t ielu m#kslu. Darb"ba L 1.3.4. •Bulduru D#rzkop"bas vidusskol# tiek ieg#d#ts apr"kojums un ir pied#v#jums 
r"kot koka restaur#cijas meistarklases pils%tas iedz"vot#jiem.

Darb"ba 
A 2.2.1.

•Veidot Ekskluzivit#ti! Nepiecie!ams att"st"t ne tikai Majorus un Dzintarus, bet ar" citas apkaimes, 
piem%ram 0emerus att"st"t par klus#s atp$tas vietu. Kult$ras centram j#b$t – Dubultos, Majoros, 
Dzintaros.

Darb"ba T 1.4.9. un T 1.4.10. •Jau !obr"d uzs#ktas vieslekcijas par J$rmalas v%sturisko apb$vi (kop# ar Rihardu 
P%tersonu).

Darb"ba 
L 3.2.3. 
un L 3.2.4.

•J$rmala – rekre#cijas galam%r&is – visu cauru gadu.
•Atdz"vin#t J$rmalu visu gadu – tirdzi'i, gaismas parks pla !# k# J$rmalas garum#, izklaides 
iesp%jas ziemas sezon# – slido!ana, sl%po!ana, ball"tes (nelielas, k#rt"gas), lai cilv%kiem ir ko dar"t 
J$rmal#.

Uzdevums T 1.2. un Darb"ba T 1.2.5. •M#jas kafejn"cas (kampa'a - uz 2 dien#m k+$st pagalms par m#jas kafejn"cu – 
tiek "stenots Kurzemes piekrast% mazajos l"vu ciemos, atz"st ar" VID un PVD), veicina 
pieder"bu, kopienas salied%t"bu, “kas mums ir pa!iem”.

Darb"ba 
T 2.3.1. 
kas pirmo reizi 
tiks "stenota 
2022. gada 
17. un 18. 
septembr"

Sports: •Sporta z#les zem jumta (b$tu nepiecie!ama/as sporta z#les zem jumta, kur#s var%tu nodar-
boties ar fitnesu/c"'as sporta veidiem, hokeju un slido!anu, cauru gadu (izmanto!ana var%tu b$t 
ar" par maksu, bet tai b$tu j#b$t konkur%tsp%j"gai).

Uzdevums S 3.4. •Gastronomijas pieredze/ %dienu pieturu mar!ruts caur j$rmalu - sadarb"ba 
starp J$rmalas %din#t#jiem, kas savstarp%ji ir partneri, ne konkurenti, jo viens otru 
papildina/ p#rst#v da*#das cenu kategorijas.

Darb"ba 
T 2.3.1.

•Eso!o sporta laukumu un sporta z#+u pieejam"bas kalend#ri un rezerv#cijas risin#jumi, lai var 
izmantot visi sportot grib%t#ji (ar" par adekv#tu maksu).

Darb"ba S 3.4.8. •Ideja par jauno ainavu arhitektu iesaisti pils%tas vides pl#no!an#. Noteikti 
redz%tu ar" M#kslas skolas - M#kslas akad%mijas un jau zin#mu m#kslinieku &%d"ti 
pils%tas kaut vai mazo (sezon#lo) vides objektu izveid%.

Uzdevums
A 2.2.

•Ilgtermi'# izskat"t iesp%ju 0emeros veidot sporta pils%tu - ar sporta izgl"t"bu saist"ta infrastrukt$ra, 
treni'u nomet'u norises vieta, da*#du sporta pas#kumu norises vieta nepiecie!am"bu gad"jum# 
piesl%dzot p#r%jo J$rmalas infrastrukt$ru, lai var nodro!in#t vismaz Eiropas )empion#tu norisi.
•Varb$t var%tu atrast vietu (Sloka, 0emeri) auto un motosporta izgl"t"bas un da*#du sacens"bu 
norisei.

Uzdevums S 3.4. •Ideja - parks, kur uz Kronenberga devuma v%sturisk#s b#zes veidotas tematikas 
ar interaktivit#tes momentu - “M%s un daba” , “M%s un dz"vnieki”, “M%s un v%s-
ture”, “M%s un latviskums” (0emeros vai Br"vdabas muzej#), Zemes takas virs un 
zem zemes (satikties ar slieku vai kurmi). Iesp%ja sasl%gties ar m#jra*ot#jiem.

Uzdevums 
L 1.1.

•J$rmalai k# piekrastes pils%tai ir milz"gas iesp%jas $denssporta att"st"bai, ta)u t#s netiek pietie-
kami izmantotas. 2pa!i j$ras bur#!anas iesp%jas. Lielupes j$ras v#rti jau vair#kus gadus ir tra(isk# 
st#vokl" - ku(u ce+! ir neprec"zi atz"m%ts, nav izbagar%ts. Rezult#t# iek+$!ana Lielup% un J$rmalas 
ostu izv%le par m#jas ost#m daudziem sporta un atp$tas jahtu "pa!niekiem k+$st neiesp%jama.
•Att"st"t bur#!anas sporta iesp%jas j$r#.
•Izskat"t iesp%ju J$rmalas pils%tas domei “p#r'emt” Murj#'u sporta (imn#zijas air%!anas b#zi 
Majoros sav#s rok#s.                                                      
•J$rmalas air%!anas b#zes infrastrukt$ra nolietota, un k# saprotu, intern#ts nav pilns. Izdevumi 
nav zin#mi, bet var%tu b$t papr#vi, atkar"b# no t# vai papildus uzb$v% ziemas pludmales volejbola 
halli.

Darb"ba S 3.3.4. •0emerus b$tu v%rts att"st"t k# Latvijas sporta ciema tu, l"dz"gu k# Murj#'i. Mums 
(0emeros) !aj# zi'# ir vair#k priek!roc"bu, ir daudz funkcion#lo telpu, kuras re-
mont%jot var%tu nodro!in#t nepiecie!amo infrastrukt$ru, ir vietas, kur veidot sta-
dionus un sl%po!anas trases, var nodarboties ar $dens sporta veidiem, u.t.t. Esmu 
p#rliecin#ts, ka !#da koncepta realiz#cij# var%tu izmantot ar" p#r%j#s jau eso!#s 
J$rmalas sporta b$ves (stadionus, halles). B$tu iesp%jams "stenot pasaules m%roga 
sporta aktivit#tes, jo J$rmala tad sp%tu uz'emt nepiecie!amo cilv%ku skaitu, un 
nodro!in#t atbilsto!u infrastrukt$ru.

Uzdevums 
S 3.3.
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•Att"st"t iesp%jas (imen%m sportot kop#.
•B$tu nepiecie!ams fokuss uz amatiersportu.
•J#uzmana, j#att"sta, j#uztur slidotava Kauguros.
•Att"st"t Vojelbola iesp%jas J$rmal# – visas J$rmalas garum#.
•Tenisa laukumiem piekr"tu - pieejam"ba var%tu b$t lab#ka.
•Izveidot lielu fitnesa un sporta z#li J$rmal#, iesp%jams, par maksu, galvenais, lai t# b$tu pieeja-
ma un pietieko!i ietilp"ga un apr"kota.
•Bulduros ir skaista D#rzkop"bas vidusskolas sporta z#le. varb$t tur var%tu ar" interesenti sportot. 
Un taj# %k# tika b$v%ts baseins. K# tas tiek izmantots?
•Par sl%po!anu - vai tie!#m nevar pa!vald"ba uzrun#t k#du uz'%mumu, kas iznom# sl%pes? Tas 
ir tik +oti nepiecie!ams!

Uzdevums S 3.3. •Slokas industri#laj# zon# (pap"rfabrika u.c.) var%tu veidot lielus izklaides/at-
rakciju parkus + $denssporta un izklaides atrakcijas uz $dens Lielup%. Teritorij# 
noteikti var%tu darboties ar" naktsklubi. Teritorija tur ir atbilsto!a ar" lielu autost#vvi-
etu skaitam, kas pie !#du objektu "steno!anas b$tu +oti nepiecie!amas. Savuk#rt no 
Slokas zonas b$tu j#b$t satiksmes autobusiem uz cit#m J$rmalas pieturviet#m, un 
tie!ajiem reisiem uz R"gu, Tukumu, Jelgavu. 
•Izmantot vilciena staciju %kas (piem%ram asaru stacij# un cit#s kur +auj telpa) 
kult$ras jom# - piem%ram, izst#d"t m#kslas skolas skol%nu darbus. Piem%ram, Zie-
massv%tku period# +aut jaunajiem m#ksliniekiem nopeln"t - padarot !"s staciju tel-
pas par skol%nu darbu tirdzniec"bas punktiem. Dom#ju, ka !#dai iesp%jai nopeln"t 
ir ar" izgl"tojo!s raksturs. 

Uzdevums 
S 3.3.

•K#dreiz Priedain% ziem# me*# bija distan)u sl%po!anas trase. V%l%tos, lai ziem#, k#ds var%tu 
ievilkt trasi.
•Ar" bija for!i, kad supo!ana bija pieejama vasar#, der%tu !o vair#k pied#v#t j$rmalniekiem.
•Hokeja laukumus vasar# var izmantot skritu+slido!anai. Piem%ram, R"gas me*apark# ir speci#ls 
laukums, kur var sp%l%t hokeju uz skritu+slid#m.
•Iesp%ja slidot un b%rniem vizin#ties ar ragav#m, t.sk. nobraucieni no izveidotiem kalni'iem.
•Izveidot J$rmal# Baleta skolu – atrast un iedal"t vietu, iesp%jams J$rmalas Dubultu kvart#l#.   
•Zem Dzintaru tilta izveidot pils%tas laukumus skvo!a sp%l%m vai tenisa sp%l%m pret sienu. Taj# vie-
t# kur ir tilta kolonnas var izveidot mobilas vertik#las sienas pret kur#m var sp%l%t skvo!u vai tenisu 
pret sienu. saz"m%t uz asfalta sp%les laukuma l"nijas. Lai !aj#s vietas var%tu sp%l%t ikviens izdz"vot#js 
vai jebkur! bezmaksas.                                                                                                                                                                                                                      
•Organiz%t skolniekiem un jaunaj#m m#mi'#m bezmaksas sporta pas#kumus pludmal% vasaras 
period#. Un b$tu lieliski, ja b$tu pieejamas ne tikai #ra nodarb"bas, bet ar" telp#s - sporta z#le, 
fitnesa+svaru z#le.

Uzdevums S 3.4. •Izveidot J$rmal# pastaigu taku (imen%m ar b%rniem, l"dz"gi k# T%rvetes dabas 
park# ir “Spr"d"!a taka”, kas ir ar da*#diem !&%r!+iem, ko var p#rvar%t b%rni.

Darb"ba 
S 3.2.1.

•Par profesion#lo sportu - person"gi p%c savas darbo!an#s sporta skol# - attiec"gi peld%!an# un 
regbij# varu min%t, ka b$tu nepiecie!ams liel#ks kontakts ar treneri, lai pats jaunietis sp%tu saprast, 
kas vi'am j#pilnveido lai k+$tu par lab#ku sportistu. Diem*%l, esmu sask#ries, ka sportisti ir da*#das 
sagatavot"bas un intereses, rezult#t# z$d motiv#cija nodarboties ar !iem sporta veidiem, jo koman-
da nesp%j konkur%t ar citu pa!vald"bu komand#m sacens"b#s.   

Darb"ba I 3.1.4.

•Ir vair#kas sporta feder#cijas, kas b$tu ieinteres%tas veicin#t jaunatnes att"st"bu pludmales volej-
bola, handbola u.c. sporta veidos, papla!inot MS/ air%!anas b#zes amplu#, un pulcinot jaunie!u 
no re(ioniem uz J$rmalu. 
•M#c"bu/treni'u process var%tu b$t J$rmalas sporta skolas vai MS/ strukt$rvien"bas ietvaros.

Darb"ba S3.3.2.

Kult$ra: •V%l%tos vair#k inform#cijas par kult$ras pas#kumiem internet#. Burv"gi pas#kumi bibliot%k#, bet 
maz rekl#mas.
•B$tu for!i, ja J$rmalas Dome izdotu notikumu av"zi, l"dz"gi k# Ventspil". Kr#saina, viegli saprotama;
•Mazo projektu ideju konkurss nepiecie!ams – aktiviz%t iedz"vot#jus iesaist"ties.  
•Projekta nolikumu vienk#r!i kapit#li j#p#rstr#d# - tas ka viens projekts, nesaprotami krit%riji, ierobe-
*ojumi t#mes sast#d"!an# utt.

Uzdevums A 2.2. un A 3.1.

•B$tu nepiecie!ams kult$rai vair#k piev%rst uzman"bu lok#lvietu - pas#kumu organiz%!anai, b$tu 
jauki atjaunot kult$ras trad"cijas Slok#, 0emeros un cit#s viet#s.
•J#veicina viet%j#s noz"mes kult$ras pas#kumu. Kur paliku!i Zvejnieksv%tki J$rmal#? Atjaunojam 
un sniedzam pa!vald"bas atbalstu viet%jo apkaimju pas#kumiem.
•Var%tu att"st"t kult$ras pas#kumu (koncerti, deju festiv#li) norisi pa visu J$rmalu, ne tikai Dzintari, 
bet ar" Majori, Kauguri, utt. 
•Noteikti b$tu interesanti ilgtermi'a pas#kumi - piem. Ziemassv%tku tirdzi'i adventes period# (l"-
dz"gi k# V#cij#).
•J$nija s#kum#/maija beig#s var%tu r"kot pirms L"go gar!u festiv#lu, kur# ned%+as nogal%s var%tu bau-
d"t sierus, alus, un citus na!&us, lai v%l pasp%tu veikt pas$t"jumus pie attiec"g# pieg#d#t#ja pirms L"go.
•Veidot pas#kumus da*#d#m auditorij#m, da*#d#s lok#cij#s. 2pa!i b$tu svar"gi lok#lajos pas#-
kumos, lai uzst#jas J$rmalas kolekt"vi un b$tu iesp%jas interesentiem pieteikties tajos.
•Ziemas sezon# par maz pas#kumu. Un pat 2 iest#des nevar%ja vienoties, lai 2 pas#kumi - D*e-
za klubi'! un T%ja ielas garum# nenotiktu vien# un tai pa!# dien#.
•Ir pieejami augstas klases pas#kumi, kuri pieejami ierobe*otam cilv%ku lokam, vai pas#kumi, 
kas +oti tend%ti tie!i uz pils%tas viesiem un maz#k uz viet%jiem iedz"vot#jiem. Ir daudz pas#kumu 
(imen%m ar b%rniem, bet visp#r gandr"z nemaz nav pas#kumi jaunie!iem, pas#kumi tie!i viet%jiem 
iedz"vot#jiem, pas#kumi, kas nav “augst# m#ksla”. Princip# kult$ras pas#kumi uzrun# divas l"dz 
tr"s iedz"vot#ju grupas - seniorus un (imenes ar b%rniem, p#r%jiem pied#v#juma nav. Jomas ielas 
sv%tki - t# viet# lab#k +aut veidot apkaimju pas#kumus. 
•Kult$ras dz"v% +oti pietr$kst uzsvars uz viet%jiem m$zi&iem. J$rmal# dz"vo apbr"nojami daudz 
slavenu un popul#ru m$zi&u, bet vi'u piesaiste viet%jiem pas#kumiem ir +oti niec"gs. R"kot pas#ku-
mus r vi'u piedal"!anos, uzsverot vi'u apkaimi- tas +oti veicin#tu lok#lo patriotismu. Daudzi nemaz 
nenojau!, kas vi'iem kaimi'os dz"vo.

Uzdevums L 1.1.
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•T#pat tie pas#kumi kas bija pie Kult$ras centra vasar#, koncerti Horna darz# notika 18:00, k#-
d%+ tie nenotiek ap 20:00 vai 21:00 vasar#, radot "pa!#ku atmosf%ru un cilv%ki to var%tu apmekl%t 
p%c darba.
•Par kult$ras pas#kumiem apkaim%s un viet%ju iedz"vot#ju iesaisti to organiz%!an#. Ir lieliski, ka 
notiek lielie pas#kumi, kas v%l pietam ir bez maksas, bet mazie ir tie, kas veicina iedz"vot#ju l"dz-
dal"bu un pieder"bas saj$tu. Tajos var%tu tikt izceltas katras apkaimes kult$rv%sturisk#s v%rt"bas, tos 
var%tu r"kot neordin#r#s viet#s - veidot da*#du ielu sv%tkus tematiski nosaukumiem.
•,oti pietr$kst mazo, viet%jo sv%tku, kas var%tu b$t gadatirgi, br"vdabas izr#des. Un l$dzu, atjau-
not J$rmal# Zvejnieksv%tkus! Tas ir pats absurd#kais, ka J$rmal# !ie sv%tki netiek svin%ti.
•Pirms laika bija gadatirgus Mellu*u atjaunotaj# estr#d% - piepras"jums bija liels. Var%tu turpin#t 
!#dus gadatirgus organiz%t.
•Ar" J$rmalas daba pied#v# lieliskas iesp%jas pas#kumu da*#do!anai un pavisam jaunu pie-
eju mekl%!anai gan sport#, gan kult$r#, gan vesel"b# – nelieli, dabai draudz"ga form#ta koncerti 
dabas tak#s, uz $de'iem un cit#s viet#s; dabas talkas “za+#s sporta z#les” gar# un/vai ar kul-
t$rv%sturisku “piesitienu” (piem., siena talkas ar folkloras grupu dal"bu) utt.. Pietr$kst laikmet"g#s, 
jaunekl"g#s kult$ras aktivit#tes. Var%tu r"kot #ra kino vakarus, maz#kus un liel#kus festiv#lus, da-
*#dot un veicin#t interaktivit#ti m$zikas, te#tra, dejas u.c izpausmju aktivit#t%s. R"kot dzejas slam, 
za+umballes, atv%rt#s skatuves pas#kumus. 
•Mellu*u gadatirgus, Karnev#ls Dubultu kvart#l# bija lieliski pas#kumi.
•Br"vdabas koncerti da*#d#s neordin#r#s viet#s. Lielisks piem%rs vasar#s ir regul#ri notieko!ie 
Saulrieta koncerti M#rup%. J$rmal# %r(e+u m$zikas koncerts pludmal% ar" burv"gs pas#kums.
•Dzintaru me*apark# gleznu izst#de uz kokiem, izgl"tojo!s pas#kums.
•B$tu jauki, ja b$tu dabas koncerti - piem%ram, j$ras krast#.
•Man +oti pat"k Sald%jumu festiv#ls un kino sv%tdienas J$rmalas Kult$ras centr#.
•J#, lok#lviet#s der%tu jaunie!u un jaunu cilv%ku l"dz 40 gadiem pas#kumus, kas ietvertu za+um-
balles, koncerti ar da*#diem m#ksliniekiem, deju dan)i, viet%jie dziesmu un deju sv%tki.
•Neform#l#s kult$rvietas +oti pietr$kst, kur iedz"vot#ji un intere!u grupas var%tu r"kot pas#kumus - 
k#das kult$ras kafejn"cas, tautai pieejami un m#j"gi kult$ras nami. Dubultu kult$ras kvart#lam ar" ir 
potenci#ls k+$t par J$rmalas Kalnciema kvart#lu, kas visp#r netiek izmantots.
•Rekl#mu par pas#kumiem vajag likt ar" Facebook; Izvietot rekl#mas stabus/ stendus rajonos. Lai 
gan j#atz"st, ka tie kurus izvieto Dome, rekl#mas cenas ir neatbilsto!i d#rgas.
•2sti negribas piekrist par to, ka kult$ras pas#kumi var notikt tikai gada siltaj# laik#, protams, 
p#rsvar# t# tie!#m ir, ta)u tie!i tagad, COVID-19 pand%mijas laik# cilv%ki k# nekad agr#k ir pie-
radu!i pie aktivit#t%m br"v# dab#. ir tik daudz iesp%ju - p#rvietojam#s skatuves auto kravas kast%s, 
apsildes iesp%jas, izmantojot dz"vo uguni "pa!a dizaina muc#s u.tml.. tie var b$t gan koncerti, gan 
gadsk#rtu sv%tki, gan niedru festiv#li Lielupes mal# utt.. - iesp%jas fant#zijai teju neierobe*otas. 
pie+auju, ka !eit atsl%ga atkal ir jau vair#kk#rt piemin%t# viet%jo kopienu un apkaimju akt"va iesais-
t"!ana !o pas#kumu r"ko!an#.
•J$rmal# pirmais koncerts uz $dens notika tie!i ruden" - pag#ju!# gada 3. oktobr" 0NP Ce+ot#ju 
dienas ietvaros Melnezer#.
•Deju vakari ar m$ziku, 3ra kino pas#kumi vasaras vakaros b$tu jauki.
•Pras"tos tie!saistes risin#jums, kur# var redz%t visus j$rmal# notieko!os pas#kumus, piem%ram, ko 
es varu apmekl%t piektdien#, tad var%tu izv%l%ties un uzreiz nopirkt ar" bi+etes, vai rezerv%t vietu, ja 
pas#kums ir bezmaksas.
•Dome var%tu izskat"t iesp%ju atdod uz nomu (par simbolisku samaksu) priv#tiem pas#kumiem 
Mellu*u estr#di. Bija doma par modern#s m$zikas pas#kumu jaun#k# gadag#juma cilv%kiem, ta)u 
nomas maksa ir t#da, ka priv#ts uz'%mums nevar at+auties segt izmaksas par pas#kumu + nomas 
maksu, jo neviens jaunietis nemaks#s ieejas bi+eti <40Eur v%rt"b#.
•Priedain% var%tu ar" k#du vides objektu uzst#d"t. Priedain% ir vec#k# arheolo(isk# iedz"vot#ju 
apmetne J$rmal#. K#du ekskursiju uz turieni.
•Dzintaru koncertz#l% var%tu atkal ielaist ar" pa!darb"bas kolekt"vus. Sakar# ar d#rgo nomu, tas 
nav iesp%jams.

2. Starptautisk" 
konkur#tsp#ja un 
izcil!ba kult%ras, 
kult%ras mantojuma 
un sporta jom"

Valsts un starptautiska 
l"me'a kult$ras un 
sporta pas#kumi, k# 
ar" augstu sasniegu-
mu sports, kult$rman-
tojuma saglab#!anas 
pas#kumi        

•Pasaules )empion#tu pludmales volejbol# J$rmal#.
•J#atjauno starptautisku koncertu iesp%ja J$rmal#, lai rad"tu darba un biznesa iesp%jas J$rmalas 
uz'%m%jiem.

Uzdevums L 2.1. un T 3.10.

3.  Kult%ras un sporta 
infrastrukt%ras 
att!st!ba un efekt!va 
izmanto$ana

Kult$ras un sporta 
iest#*u infrastrukt$ra

•Att"st"t velo infrastrukt$ru vis# J$rmalas garum#. Uzdevums . 1.1.

•Daba ir J$rmalas liel#k# v%rt"ba un t# ir gan j#saudz% (piem%ram, k#pu sarkan# l"nija) un l"dz ar 
to daba ir t#, kas ar" var b$t tas stiprais, ko var iek+aut gan sport#, gan kult$r# k# J$rmalas v%rt"bu.

Darb"ba S3.4.6.

•Eso!ajiem basketbola laukumiem Kauguros der%tu uzlabot apgaismojumu, lai var%tu sp%l%t ar" 
tum!aj# dienas laik#.
•Atjaunot segumu Basketbola laukumam, kas tika izveidots 0emeru vec# tirgus viet#. 

Darb"ba P 1.1.5.
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•Iesp%ja izmantot skolas sporta laukumus jaunie!iem, kas v%las sportot.
•J#veic iedz"vot#ju aptauja, lai noskaidrotu k#di laiki ir aktu#li iedz"votajiem, lai var izmantot p%c 
iesp%jas liel#ks iedz"vot#ju skaits – domes pied#v#tos sporta pas#kumus.
•Skolu sporta laukumus vajadz%tu pieejamus, ne tikai sko l%niem, k# ar" b$tu nepiecie!ama t# 
uztur%!ana.

Uzdevums S 3.3. 
un S 3.4.

•Pilnveidot Majoru slidotavas iesp%jas, lai var slidot cauru gadu un vair#k noslogot tie!i, lai iedz"-
vot#jiem ir liel#ka pieejam"ba.
•Slido!anas iesp%jas ziem# – protams, tad, kad to +auj dabiskie apst#k+i - var%tu att"st"t, izman-
tojot dabas sniegt#s iesp%jas, piem%ram, 0emeru park# var%tu iek#rtot meh#nismu, kas ruden", 
p%c apst#d"jumu sezonas beig#m, +autu kontrol%ti appl$st viet#m, kas appl$st dabiski – t#d%j#di, 
neieguldot lielus finan!u l"dzeklis, b$tu pieejamas dabisk#s slidotavas.
•J$rmalai nopietni vajadz%tu apsv%rt jaunas ledus halles celtniec"bu, jo slidot/ sp%l%t hokeju b%rni 
grib visu gadu, turkl#t citas pils%t#s, piem%ram, Ogre r"ko hokeja sacens"bas, teiksim Ogres kauss 
utt. J$rmalai !#das iesp%jas ir +oti ierobe*otas - tikai p#ris m%ne!us ziem# un ar nosac"jumu, ka 
netec%s jumts. 
•Majoru ledus hall% lietus un sniega laika tek jumts, viss laukums ir slapj!. Starp citu halles projekts 
jau bija pl#nots Lielup%, bet tas viss kaut kur pazuda. Te iepriek! bija ideja par sporta halli- to iesp%-
jams var apvienot ar ledus halli- t#du ka daudzfunkcion#lo halli. Tur tad var%tu gan J$rmalas sporta 
skola darboties, gan dot pieeju iedz"vot#jiem (atlaides vai k#dus bezmaksas laikus).

Darb"ba S3.4.7.

•Vis#s J$rmalas apkaim%s nepiecie!ams nodro!in#t kaut k#das sporta iesp%jas, kuras var izman-
tot jo "pa!i jaunie!i un b%rni, k# ar" seniori- piem%ram.
•Bu++uciem# nav neviens basketbola, volejbola, vai futbola iesp%jas viet%jiem jaunie!iem. T#pat 
nav nek#di #ra trena*ieri senioriem. -#diem sporta laukumiem j#b$t katr# apkaim%. Var veicin#t, 
ka notiek sadarb"b# ar viet%jiem iedz"vot#jiem vai NVO.
•Priedain% ir paliekas no sporta laukumi'a, kur ir palicis tikai pievilk!an#s stienis, vai ir iesp%ja 
laukumi'u atjaunot?

Uzdevums S 3.4. un Darb"ba P 1.1.5.

•Uz vasaras sezonu pludmal% b$tu br"vi pieejami t"kli pludmales volejbola sp%l%!anai, iepriek!%-
jos gados sp%l%t volejbolu var%ja tikai cilv%ki, kuri l"dzi 'em savus t"klus.

Darb"ba S 3.4.4.

•Par infrastrukt$ru futbola att"st"bai (un dro!i vien ne tikai futbola) gan ir j#dom# – ziemas sezon#, 
kad notika treni'i telpu futbol#, b%rni uz treni'iem brauk#ja uz Lapme*ciemu. Kas gan ar" varb$t 
nav slikts variants, jo veicina jau uzcelt#s infrastrukt$ras pilnv%rt"gu izmanto!anu, neatkar"gi no t#, 
kur# pa!vald"b# t# atrodas.

Darb"ba T 3.11.3.

•Bu++uciem# ta)u ir aizlaists Kult$ras nams, kur# k#dreiz tik daudz kas notika.                                                                                                               
•Vajadz%tu atjaunot 0emeru park#, kaut vai stiliz%tu, M"las ozolu.

Darb"ba L 3.2.3.

Kvalitat!va dz!ve 
ilgtsp#j!gai 
sabiedr!bai

1. Psiholo.isk" un 
emocion"l" labkl"j!ba

Pa!vald"bas soci# lais 
atbalsts, apr$pe, 
rehabili t#cija, (imene

•Nepiecie!ama psiholo(isk# pal"dz"ba pusaud*iem – jaunie!iem (Dzintars).
•Vajag liel#kas atbalstu grupas jaunie!iem, piem%ram, pie k# v%rsties, ja ir emocion#las probl%-
mas vai kas cits.
•Vajadz%tu piev%rst vair#k uzman"bu jaunie!u ment#lajai vesel"bai. Vis# Latvij# temats par jau-
nie!u ment#lo vesel"bu vienm%r ir bijis noklusin#ts un jaunie!u probl%mas noniecin#tas, un tikai 
pavisam nesen tika pacelta t%ma par jaunie!u ment#lo vesel"bu. Dom#ju, ka skol#s ir j#ierosina par 
to ar vien vair#k un vair#k run#t, un ierosin#t jaunie!us run#t par sav#m probl%m#m.

Darb"ba S 1.2.3. •EKG “bloki” – gar"g# vesel"ba (depresija izplat"ta, motiv#cijas tr$kums), mini 
pas#kumi (e.g. tematiski diskusijas vakari, piem%ram, Dubultu M#kslas stacij#), kas 
ir personisk#ki un +auj atrast atbildes uz sev interes%jo!iem jaut#jumiem, ko nevar 
atrast m#j#s vai skol#.

Uzdevums 
S 1.2.

•Ar" t%mas par ment#lo vesel"bu vienm%r var ietvert m#c"bu proces#. 2pa!i mainoties izgl"t"bas sis-
t%mai un kompeten)u izgl"t"b#. Galvenais atbild"gaj#m instanc%m v%rst uz to uzman"bu, paskat"ties 
#r# no sava burbu+a un beidzot apzin#ties, ka t# probl%ma k+$st arvien nopietn#ka.
•Skol%niem ir j#cen!as pateikt, ka nav slikti v%rsties p%c pal"dz"bas.

•Liel#ka uzman"ba j#piev%r! psihoemocion#lajai, gar"gajai, ment#lajai vesel"bai. Gan informa-
t"v#s kampa'as, gan profilakses pas#kumi, gan pieejami speci#listu pakalpojumi. Viena iesp%ja ir 
vesel"bas veicin#!anas pas#kumos, kas !obr"d iek+auj fizisk#s aktivit#tes, akt"v#k iek+aut ar" ment#lo 
vesel"bu.

Uzdevums S 1.2. •Viena no grup#m, kas j$tas vientu+i ir seniori. Dom#ju, ka v%rt"ga var%tu b$t 
platforma/sada+a m#jas lap#/ Facebook, kur b$tu iesp%ja iepriecin#t vientu+os 
seniorus (t.sk. ar" tos, kas ir pansion#tos):
- ar d#van#m (noteikti vi'iem ir k#da v%lme/nepiecie!am"ba vai sapnis). Ziemas-
sv%tku laik# var organiz%t d#vanu sag#di noteiktiem senioriem (l"dz"gs pricips !o-
br"d darbojas akcij# “En(e+u pasts”).
- ar kl#tb$tni (parun#ties, palas"t priek!#). -eit noteikti var iesaist"t ar" biedr"bas/
organiz#cijas, piem., bazn"cas.
- ar pal"dz"bu darbos (atvieglot ikdienu, izvest pastaig# suni, pal"dz"ba d#rza sa-
kop!an# utt);
•Padom#t par baseinu pieejam"bas nodro!in#!anu senioriem k# vesel"bas profi-
lakses pas#kumu, piem%ram, Str%lnieku ielas 38 baseina rekonstrukcija.

Darb"ba 
S 1.2.1.
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•Run#jot par vesel"bu – J$rmala var%tu k+$t par pils%tu, kur# tiek ieviestas aizvien jaunas pieejas 
dabas izmanto!an# cilv%ku vesel"bas veicin#!an#. Nav nek#ds nosl%pums, ka daba J$rmalu ir ap-
velt"jusi "pa!i bag#t"gi – t#s var%tu b$t dabas v%rt"bu kop!anas (piem%ram, k#pu nostiprin#!anas) 
talkas kop# ar fizioterapeitu un dabas ekspertu, medit#cija dabas tak#s u.tml. Unik#las vesel"bas 
proced$ras, kas vai nu pieejamas tikai J$rmal#, vai ar" !eit ieviestas/izgudrotas.
•Inform#cijas nepietiekam"ba par vesel"bas atg$!anas un uzlabo!anas iesp%j#m.

Uzdevums S 3.1. un T 3.1. •Pils%tvid% var%tu izvietot inform#cijas objektus par to k# vingrot, staip"ties (l"dz"gi 
k# bija Kauguru vesel"bas tak#). -o var aizvietot, pa pil din#t ar aplik#ciju, papild-
in#t#s realit#tes iesp%j#m.

Darb"ba 
S 3.3.5. 
un S 3.4.1.

•J#b$t profesion#liem, zino!iem Soci#l# dienesta darbiniekiem, l%mumu pie'%m%jiem j#b$t vair#k 
inform%tiem par likumiem – civilprocesa pamati, admin. Procesa pamati, krimin#lprocesa pamati.

Darb"ba S 1.1.5. •4emot v%r# to, ka NMP sa'em daudz izsaukumus uz dabas tak#m, kur cilv%ki 
g$st traumas, b$tu ieteicams atjaunot dabas takas, turkl#t atjaunojot padar"t t#s 
pieejamas ar" cilv%kiem ar kust"bu trauc%jumiem.

Darb"ba 
S 3.2.1. 
un S 3.4.5.

•Br"vpr#t"go kust"bas att"st"ba, lai pal"dz%tu senioriem un cilv%kiem, kas pa!i nesp%j att#lin#ti no-
dro!in#t savas vajadz"bas.

Darb"ba S 5.1.3. un A 2.2.6. •J$rmal# ir daudz atkar"go, taj# skait# jaunie!u vid$. T#p%c b$tu vajadz"gs Pus-
aud*u kr"zes resursu centrs neitr#l# vid%.
•NMP – ir zin#mas “riska” adreses uz kur#m bie*i tiek izsaukti medi&i saist"b# 
ar atkar"b#m (piem%ram, Rai'a 62). Noskaidrojot !"s vietas, var%tu m%(in#t "stenot 
k#das kult$ras aktivit#tes ar iem"tniekiem, iesaist"t kult$ras noris%s, m%(in#t veikt !o 
apk#rt'u gentrification. 
•Iesaist"t !os jaunie!us m#kslas objektu tap!an# kop# ar m#ksliniekiem, t# vei-
cinot to, ka !ie objekti netiks izpost"ti (m#kslas terapija). M#kslas objekts varb$t 
tie!i v%rsts uz to, ka tas ir laika gait# j#papildina (Piem%ram, grafiti siena, kur dr"kst 
z"m%t).
•Socializ#cija izmantojot m#kslas, m$zikas terapiju ir veids, k# mazin#t depresiju 
"pa!i senioru vid$.

Uzdevums 
S 1.3. 
un L 3.3.

•Pludmale visiem – sadarb"b# ar Apeironu ir izveidotas pieejam#s pludmales 
– (%rbtuves, vietas, kur var iz"r%t apr"kojumu. Bet kur !o inform#ciju var atrast ne-
zin#t#js?
•Papla!in#t iesp%jas cilv%kiem rati'kr%slos un m#mi'#m ar rati'iem nok+$t plud-
mal% l"dz “slapjaj#m” smilt"m. Nepiecie!ams izveidot vair#k !#dus pieejam"bas 
punktus.

Darb"ba 
S 3.4.5.

2. Dro$!bas 
un aizsardz!bas 
politika  

Sabiedrisk# k#rt"ba, 
pa!vald"bas no-
dro!in#tie dro!"bas 
pakalpojumi (policija, 
gl#b!anas dienests), 
IKT

•Slikta sadarb"ba ar vides inspektoriem, pag#ju!aj# vasar# ignor%ja zi'ojumus par t"kliem Lielup%.  
•Soci#lais dienests – nepie'emama darbinieku attieksme.
•Pa!vald"bas policija – zems profesion#lais l"menis.

Darb"ba S 1.1.5. un Uzdevums A 1.1.

•Nepiecie!ams informat"vais telefons vai aplik#cija, kur zi 'ot par nek#rt"b#m, lai to operat"vi 
sak#rto.                                                                           

Uzdevums A 1.3. un S 4.1.

•Saist"b# ar likumu p#rk#p!anu - +oti nepiecie!ams veikt kvalitat"vus prevent"vus pas#kumus jau-
nie!iem un (imen%m no soci#l# riska grup#m. Soci#l#s rehabilit#cijas programmas, individu#las 
konsult#cijas, grupu nodarb"bas, dz"ves prasmju apguve.

Darb"ba S 1.2.1.

•Kaps%tas ir atgrieztas draudz%m. Darb"ba P 1.1.11. Uz AP2029 izstr#des 
laiku, tiek secin#ts, ka pa!vald"bai nav 
pamata izskat"t un pie 'emt l%mumu par !o 
kaps%tu teritoriju p#r'em!anu/pirk!anu 
J$rmalas valstspils%tas pa!vald"bas auto-
nomo funkciju veik!anai. (JPD 19.11.2020. 
v%stule Nr.1.1-37/20N-6841).

•Dro!"bai velonovietn%s ir vismaz videonov%ro!ana vajadz"ga.
•J$rmala ir visiek#rojam#k# vieta velozag+iem;

Uzdevums A 4.1.

Darb"ba A 1.1.8.

•Nepiecie!ama t$ristu, pastaigu karte – mob. lietotne.
•Audio gids par galvenajiem apskates objektiem.
•J$rmalas mobil# lietotne/ karte/ programma.
•Elektroniska t$risma karte – karte, muzeji, apskates vietas, izklaides vietas, %din#!ana, izmiti-
n#!ana.

Darb"ba T 3.6.3.

•Sak#rtot soci#li nelabv%l"go pils%tas iedz"vot#ju dz"ves vietu – atdalot to no p#r%jiem iedz"vot#-
jiem, lai nedegrad%tu tos.
•Integr#cijai pied#v#tu soci#l#s m#jas izvietot vienm%r"gi pa J$rmalu, nevis vienuviet Kauguri.

Darb"ba S 1.2.1.

•Integr%t sabiedr"b# Romu taut"bas b%rnus, nevis rad"t vi'iem atsevi!&as telpas un vietu att"st"bai. Uzdevums S 5.2.
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•B$tu akt"v#k j#mekl% iesp%jas un meh#nismi viet%jo kopienu un apkaimju akt"v#kai iesaist"!anai 
J$rmalas pils%tas dz"v% – !obr"d ir pieejams atbalsts projektu "steno!anai, kas ir labi, ta)u nosa-
c"jumi priek!finans%juma un l"dzfinans%juma nodro!in#!anai var b$t nopietns !&%rslis !"s iesp%jas 
akt"vai izmanto!anai – ne vis#m NVO ir !#da iesp%ja, savuk#rt, t#m, kam ir – ir iesp%ja iesniegt 
tikai vienu projektu konkursa k#rt#, l"dz ar to, daudzas ieceres paliek ne"stenotas. Iesp%jams, ir citi 
meh#nismi – projektu konkursa idejas, kuras p%c tam "steno pa!vald"ba u.tml.. -#di pils%ta tiktu pie 
krietni “dz"v#k#m” apkaim%m, izce+ot katras "pa!o auru gan ar da*#diem kult$ras pas#kumiem, 
gan cit#m aktivit#t%m.
•Var%tu izveidot pa!vald"b# br"vpr#t"g# darba sist%mu, atz"!anas sist%mu, dele(%t t# koordin%!a-
nu un veicin#!anu k#dam NVO.

Uzdevums A 3.3. un A 3.4.
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J!rmalas valstspils"tas Att#st#bas programmas 2023.–2029.gadam izstr$des ietvaros tika veikta iedz#vo-
t$ju un uz%"m"ju aptauja. Aptaujas m"r&is bija noskaidrot J!rmalas iedz#vot$ju un uz%"m"ju viedokli par 
pils"tas att#st#bas iesp"j$m, probl"m$m un to iesp"jamajiem risin$jumiem, k$ ar# sagatavot priek'likumus 
J!rmalas pils"tas Att#st#bas programmas izstr$dei. Aptaujas bija anon#mas, anketu bija iesp"jams aizpild#t 
internet$, apmekl"jot J!rmalas pils"tas domes t#mek(a vietni www.jurmala.lv vai sa%emot anketu pils"tas 
bibliot"k$s.

Anket$ tika ietverti jaut$jumi par p$rst$v"to uz%"m"jdarb#bas nozari, uz%"muma atra'an$s vietu, v"r-
t"jums par sadarb#bu ar pa'vald#bu uz%"m"jdarb#bas jom$, uz%"m"jdarb#bas ilgumu, k$ ar# l!gums 
nor$d#t priorit$tes, kuras pa'vald#bai b!tu j$att#sta, lai veicin$tu uz%"m"jdarb#bas att#st#bu, k$ ar# l!gums 
nor$d#t perspekt#v$k$s uz%"m"jdarb#bas nozares. 

Uz%"m"ju aptaujas anketa sast$v"ja no 8 jaut$jumiem, no tiem 4 sl"gti jaut$jumi ar vienu iesp"jamu at-
bildes variantu, 2 daudzpus#gas izv"les jaut$jumi, kur iesp"jams izv"l"ties vair$kas atbildes un 2 atv"rtie 
jeb br#va teksta jaut$jumi. Respondentiem bija iesp"ja neatbild"t uz visiem jaut$jumiem. 

Tika aizpild#tas 20 aptaujas anketas. Visakt#v$kie bija uz%"m"ji, kas p$rst$v izmitin$'anas, "din$'anas, 
pakalpojumu, viesm#l#bas un t!risma nozari - 45% no respondentiem, k$ ar# m$kslas, izklaides un atp!tas 
nozari - 30% no respondentiem (1.att"ls).

APTAUJAS ANKETU APKOPOJUMS 
J!RMALAS VALSTSPILS"TAS 
ATT#ST#BAS PROGRAMMAS 
IZSTR$DES IETVAROS

UZ%"M"JU APTAUJAS APKOPOJUMS

1. att!ls. Respondentu sadal"jums p!c p#rst#v!t#s uz$!m!jdarb"bas nozares

45%

5%10%

10%

30% Izmitināšana, ēdināšanas
pakalpojumi, tūrisms, viesmīlība
Transports un loģistika

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Veselība un sociālā aprūpe

Māksla, izklaide un atpūta

3. pielikums
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Visakt#v$k anketas aizpild#ja uz%"m"ji, kuri k$ sava uz%"muma atra'an$s vietu nor$d#ja Majorus  - 37%  
no respondentiem, k$ n$kamie akt#v$kie bija )emeru uz%"m"ji – 16% no respondentiem. S#k$ku sadal#-
jumu  skat#t 2. att"l$.

Aptaujas anket$ tika l!gts nor$d#t, cik ilgu laiku respondenti darbojas uz%"m"jdarb#b$, uz 'o jaut$jumu 
atbild"ja tikai 19 respondenti. Visakt#v$k savu viedokli izteica uz%"m"ji, kas nozar" darbojas 5-7 gadus, 
kas sast$da  30 %  no aptauj$tajiem, un tie kas darbojas ilg$k par 10 gadiem ar# 30 %. To respondentu 
procentu$lais sadal#jums, kas darbojas uz%"m"jdarb#b$ pirmo gadu, 2-4 gadus un 8-10 gadus, ir vie-
n$ds vai maz$ks par 15% (skat. 3. att"lu).

Respondentiem aptaujas anket$s bija j$nov"rt" sadarb#ba ar J!rmalas pa'vald#bu. Vair$kums jeb 40% 
respondentu sadarb#bu v"rt" k$ labu, 25% k$ vid"ju, 15 % respondentu nor$d#ja k$ sliktu. 

2. att!ls. Respondentu sadal"jums p!c uz$!muma atra*an#s vietas

3. att!ls. Respondentu sadal"jums p!c uz$!m!jdarb"bas ilguma
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Maz$k par 15% respondentu nor$d#ja, ka sadarb#ba ar pa'vald#bu v"rt"jama k$ (oti slikta vai ar# sadar-
b#ba iepriek' nav bijusi. Atbil*u sadal#jumu skat#t 4. att"l$. 

Aptaujas anket$ uz%"m"jiem tika l!gts atz#m"t no pied$v$taj$m iesp"j$m tos krit"rijus, kas var"tu veici-
n$t uz%"m"jdarb#bas att#st#bu J!rmal$. Bija iesp"ja atz#m"t vair$kus atbil*u variantus. Visvair$k jeb 75% 
no respondentu atbild"m tika nor$d#ts, ka uz%"m"jdarb#bas att#st#bu J!rmal$ veicin$tu nodok(u atlaides 
un citi atvieglojumi, 55% tika nor$d#ts uz infrastrukt!ras uzlabo'anu un regul$ru tik'anos ar uz%"m"jiem, 
45% tika nor$d#ts informat#vu semin$ru un konferen+u r#ko'ana, 40% ES fondu l#dzek(u piesaiste uz%"-
m"jdarb#bas vides att#st#bai, 35% dokumentu aprites digitaliz"'ana un optimiz"'ana un 15% no respon-
dentu atbild"m nor$d#ts uz funkciju dele,"'anu uz%"m"jiem. Atbil*u sadal#jumu skat#t 5. att"l$. 

4. att!ls. Sadarb"bas ar pa*vald"bu uz$!m!jdarb"bas jom# v!rt!jums

5. att!ls. Uz$!m!jdarb"bas att"st"bu veicino*ie faktori
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vides attīstībai

Funkciju deleģēšana uzņēmējiem

Nodokļu atlaides un citi atvieglojumi

Dokumentācijas aprites digitalizēšana un
optimizēšana
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Ceļu infrastruktūras sakārtošana

Pilsētas infrastruktūras pilnveide un labiekārtošana

Investoru piesaiste

Eiropas Savienības fondu piesaiste uzņēmējdarbības
vides attīstībai

Tūrisma attīstības veicināšana

Uzņēmējdarbības atbalsta līdzfinansējuma konkursu
īstenošana

Nodarbinātības veicināšana

Jaut$jum$, kur tika l!gts nor$d#t, k$das pa'vald#bas priorit$tes veicin$tu uz%"m"jdarb#bas att#st#bu J!r-
malas pils"t$, liel$kais vairums jeb 85% respondentu nor$d#ja t!risma att#st#bas veicin$'anu, 55% pils"-
tas infrastrukt!ras pilnveide pilnveidi un labiek$rto'anu, 45% ES fondu piesaisti uz%"m"jdarb#bas vides 
att#st#bai.  Detaliz"t$ku atbil*u sadal#jumu skat#t 6. att"l$. 

Aptaujas anket$ respondenti tika aicin$ti atbild"t uz atv"rt$ tipa jaut$jumu un nosaukt 3 priorit$tes, ku-
ras pa'vald#bai b!tu j$att#sta l#dz 2029. gadam, lai veicin$tu uz%"m"jdarb#bas att#st#bu J!rmal$, k$ ar# 
sniegt savus koment$rus un ierosin$jumus. Atbil*u apkopojumu skat#t 7. att"l$. 

Izteikti liel$kais vair$kums jeb 80% no respondentiem k$ pa'vald#bas priorit$ti min"ja atbalstu uz%"-
m"jiem, daloties ar priek'likumiem, ka to var"tu veicin$t sniedzot nodok(u atlaides, p$rskatot ielu tirdz-
niec#bas at(aujas, piesaistot ES fondu l#dzek(us un investorus, realiz"jot da*$das atbalsta programmas 
uz%"m"jdarb#bas att#st#bai, pa'vald#bas l#dzfinans"jums un komunik$cija ar uz%"m"jiem, inform$cijas 
izvieto'ana pils"tas m$jaslap$ un #pa'u atbalstu sniedzot tiem uz%"m"jiem, kas str$d$ visu gadu, ar# 
$rpus akt#v$s t!risma sezonas. 

55% respondenti k$ pils"tas priorit$ti min"ja t!rismu, aicinot pa'vald#bu populariz"t k$ rehabilit$cijas un 
medic#nas pakalpojumu galam"r&i, akt#v$ t!risma pakalpojumu reklam"'anu nodro'inot to ar# viet"jo ie-
dz#vot$ju vid!, atvieglot v#zas sa%em'anu t!ristiem, kas nav no ES un izstr$d$t pils"tas t!risma strat",iju.  

30% aptauj$to atz#m"ju'i nepiecie'am#bu veikt uzlabojumus pils"tas infrastrukt!r$, atjaunojot ielu se-
gumus, sak$rtojot g$j"ju ietves, labiek$rtojot za($s zonas priorit$ri pils"tas centr$laj$ da($, sak$rtojot 
degrad"t$s teritorijas un graustus, k$ ar# labiek$rtojot )emerus un tiem piegu(o'o teritoriju.

15%  respondentu uzskata, ka j$uzlabo pils"tas vizu$lais t"ls #pa'u uzman#bu piev"r'ot Jomas ielai un t$s 
piegu(o'ajai teritorijai, kiosku un tirdzniec#bas vietu vizu$lajam noform"jumam, pils"tas izgaismo'anai un 
dekor"'anai.

15% aptauj$to nor$d#ja uz nepiecie'am#bu liel$ku uzman#bu velt#t pludmales zonu apsaimnieko'anai 
r!p"joties par t$s t#r#bu, k$ ar# piev"r'ot uzman#bu ier#koto kafejn#cu vizu$lajam t"lam un to darb#bas 
ietekmei uz pludmales kvalit$ti. 

6. att!ls. Pa*vald"bas priorit#tes, kas veicin#tu uz$!m!jdarb"bu J+rmal#
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15% respondentu uzskata, ka nepiecie'ams mazin$t birokr$tisko slogu pils"tas p$rvaldes strukt!r$s un 
uzlabot to darbinieku attieksmi un labv"l#bu, #pa'i uzsverot pils"tas b!vvaldi, k$ ar# aicin$ja padar#t at-
v"rt$kus iepirkumu konkursus.   

15% aptauj$to nor$d#ja, ka 'aj$ jaut$jum$ nav viedok(a un min"ja, ka pa'laik viss apmierina.

Aptaujas anket$ respondenti tika aicin$ti atbild"t uz atv"rt$ tipa jaut$jumu un nosaukt 3 perspekt#v$k$s 
uz%"m"jdarb#bas nozares, kuru att#st#bu J!rmalas pa'vald#bai b!tu j$veicina l#dz 2029. gadam, k$ ar# 
sniegt savus koment$rus un ierosin$jumus. Atbil*u apkopojumu skat#t 8. att"l$. 

7. att!ls. Pa*vald"bas priorit#tes, kas veicin#tu uz$!m!jdarb"bas att"st"bu

8.att!ls. Perspekt"v#k#s uz$!m!jdarb"bas nozares J+rmal#
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Liel$kais vairums jeb 70% respondentu k$ perspekt#v$ko uz%"m"jdarb#bas nozari min izmitin$'anas, 
"din$'anas, t!risma un viesm#l#bas nozari, nor$dot nepiecie'am#bu sekm"t '#s nozares att#st#bu ar# nese-
zonas laik$. Respondenti nor$da uz nepiecie'am#bu populariz"t da*$dus apskates objektus un veicin$t 
da*$du pils"tas da(u att#st#bu, k$ piem"ru minot Sloku, lai veidotu pievilc#gu pils"tvidi gan pils"tas iedz#-
vot$jiem un viesiem, gan uz%"m"jiem. 

60% aptauj$to uzskata, ka perspekt#va ir m$kslas, izklaides un atp!tas nozare, kas sev# ietver kult!ras, 
izklaides sporta u.c. pas$kumu organiz"'anu, 20% respondentu nor$da vesel#bas un soci$l$s apr!pes 
nozari, tai skait$ medic#nas un skaistumkop'anas pakalpojumus, 15% oper$cijas ar nekustamajiem #pa-
'umiem, 15% ra*o'anu, 15% izgl#t#bu, 5% tirdzniec#bu un 10% aptauj$to nav viedok(a 'aj$ jaut$jum$. 
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9. att!ls. Respondentu sadal"jums p!c vecuma

10. att!ls. Respondentu p#rst#v!t#s J+rmalas da,as

Iedz#vot$ju aptauju aizpild#ja 78 respondenti, no kuriem visvair$k respondentu bija vecum$ no 26 l#dz 
45 gadiem, kas sast$da 64,1% un otra liel$k$ aptauj$to grupa bija vecum$ no 46 l#dz 62 gadiem jeb 
26,9%, kas (auj secin$t, ka min"to vecuma grupu p$rst$vji ir soci$li akt#v$k$ pils"tas iedz#vot$ju da(a. 
Vismaz$k respondentu piedal#j$s vecuma grup$ 63 un vair$k gadi, kas sast$d#ja 2,6%. Detaliz"t$ku 
sadal#jumu skat#t 9. att"l$. 

Aptaujas anket$ respondentiem tika l!gts nor$d#t J!rmalas pils"tas da(u, kur$ vi%i dz#vo. Visakt#v$kie 
respondenti ir Kauguros – 27%, 10%  nor$d#ja Mellu*us, 9% Buldurus un 8% Majorus un Valterus. Deta-
liz"t$ku atbil*u sadal#jumu skat#t 10. att"l$.  

IEDZ#VOT$JU APTAUJAS APKOPOJUMS
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11. att!ls. Jomas, kas j#pilnveido, lai "stenotu atv!rtu un gudru p#rvald"bu

Aptaujas anket$ J!rmalas iedz#vot$ji tika aicin$ti atbild"t uz 6 atv"rt$ tipa jaut$jumiem, kur bija nepie-
cie'ams pabeigt ies$kto teikumu rakstot ierosin$jumus, k$du pils"tu iedz#vot$ji v"las redz"t 2029.gad$. 
Respondenti var"ja izv"l"ties neatbild"t uz visiem jaut$jumiem, t$d"( atbil*u skaits pie katra jaut$juma 
at'&iras. Jaut$jumi tika uzdoti par sekojo'$m t"mu grup$m: 
• Atv"rta un gudra p$rvald#ba; 
• Izgl#t#bas kvalit$te un vad#ba; 
• K!rortpils"tas konkur"tsp"ja Zieme(eirop$;
• Kult!ra un sports sabiedr#bas att#st#bai; 
• Kvalitat#va dz#ve ilgtsp"j#gai sabiedr#bai;
• Pils"tas vide un kvalitat#va dz#vesvieta. 

ATV"RTA UN GUDRA P$RVALD#BA 

Respondenti tika aicin$ti sniegt savus priek'likumus un idejas, k$du p$rvald#bu vi%i v"las redz"t. Kopum$ 
atbildes sniedza 66 respondenti, liel$kais vairums jeb 36% no aptauj$tajiem v"las redz"t izmai%as pa'-
vald#bas klientu apkalpo'anas attieksm" pret iedz#vot$jiem un klientiem, 18% v"l"tos liel$ku iedz#vot$ju 
l#dzdal#bu pa'vald#bas darb$. Atbil*u sadal#jumu skat#t 11. att"l$ un zem$k skat#t detaliz"t$ku atbil*u 
izkl$stu.

E-vide – turpm$kajos gados iedz#vot$ji v"las redz"t pa'vald#bu ar labi izstr$d$tu e-vidi, kas ir sapro-
tama un "rta lietot$jam. Taj$ ir iesp"jams sa%emt kvalitat#vu inform$ciju un pa'vald#bas pakalpojumus, 
ir ieviesta iesp"ja elektroniski iesniegt da*$dus dokumentus (piem"ram, iesniegumi pabalstiem), pas!t#t 
J!rmalnieka karti. Izmantojot J!rmalnieka karti vai ID karti, kura ir piesaist#ta j!rmalnieka kartei/kontam, 
ir pieejami visi ar pa'vald#bu saist#tie pakalpojumi, k$ ar# iedz#vot$jam ir pieejami visi ar vi%u saist#tie 
dokumenti vienuviet. 
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Pas&kumi iedz'vot&jiem – pa'vald#ba r#ko da*$dus pas$kumus un sv"tkus, kas tie'i v"rsti uz J!rma-
las iedz#vot$jiem un ,imen"m, veicinot pieder#bas saj!tu pils"tai. Pa'vald#ba veicina vesel#gu dz#vesvei-
du, m!*izgl#t#bu, daudzveid#gu kult!ras vidi. 

Iedz'vot&ju l'dzdal'ba pa(vald'bas darb& – pa'vald#ba regul$ri apzina iedz#vot$ju vajadz#bas. 
L"mumu pie%em'an$ tiek %emts v"r$ iedz#vot$ju viedoklis un ieteikumi. Pa'vald#ba pilnveido atbalsta me-
h$nismus iedz#vot$ju l#dzdal#bai, k$ piem"ram, l"mumi atsevi'&os jaut$jumos tiek pie%emti uz iedz#vot$ju 
balsu vair$kumu. 

Pa(vald'bas t)ls – aptauj$tie iedz#vot$ji nor$d#ja, ka vi%iem ir noz#m#gi, lai pa'vald#ba r!p"tos un 
veidotu t$das pils"tas t"lu, kas #steno labas p$rvald#bas un viedas pils"tas principus. 

Uz*)m)jdarb'bas veicin&(ana – pa'vald#ba #pa'u uzman#bu velta uz%"m"jdarb#bai labv"l#gas vi-
des veido'anai, lai ikviens iedz#vot$js var"tu atrast darbu atbilsto'i sav$m sp"j$m un interes"m un sa%em-
tu konkur"tsp"j#gu atalgojumu. 

Mazin&ts birokr&tiskais slogs – pa'vald#ba atvieglo un optimiz" da*$du procesu norisi, mazinot 
birokr$tisko slogu, #pa'i uz%"m"jdarb#bas un b!vniec#bas jom$. 

Skaidra un atkl&ta pa(vald'bas darb'ba – pa'vald#bas ikdienas darbs un pie%emtie l"mumi ir 
skaidri un saprotami, iedz#vot$jiem ir iesp"ja sekot l#dzi finans"juma sadalei un l"mumu pie%em'anas 
procesam. Caursp#d#ga pa'vald#ba.

Inform)ti iedz'vot&ji – pa'vald#ba akt#vi komunic", inform"jot iedz#vot$jus par da*$d$m pils"tas ak-
tualit$t"m un procesiem, k$ ar# skaidrojot da*$dus procesus (s$kot no b!vniec#bas un uz%"m"jdarb#bas 
uzs$k'anas l#dz atkritumu '&iro'anai) izmantojot da*$das metodes: infografikas, soci$los medijus, m$-
jaslapu, av#zes, bukletus. Sniegt$ inform$cija ir pieejama ar# krievu valod$.

Klientu apkalpo(ana – pa'vald#ba nodro'ina kvalitat#vu pakalpojumu snieg'anu un klientu apkal-
po'anu, ko iesp"jams sa%emt ne tikai elektroniski, bet ar# kl$tien", k$ ar# elast#g$ darba laik$, ar# p"c 
pulksten 18:00. Tiek nodro'in$ta iesp"ja sa%emt pa'vald#bas darbinieku konsult$cijas.

Pa(vald'bas attieksme pret klientiem/iedz'vot&jiem – aptauj$tie respondenti nor$d#ja, ka v"las 
redz"t pa'vald#bas darb#bu, kas prim$ri ir v"rsta uz pils"t$ dz#vojo'o iedz#vot$ju labkl$j#bu un tikai tad 
uz t!ristu un pils"tas viesu interes"m. Pa'vald#ba vienl#dz r!p#gi g$d$ par visu J!rmalas pils"tas da(u att#s-
t#bu un izaugsmi, k$ ar# pa'vald#b$ str$d$jo'ie darbinieki ir profesion$li, laipni un pretimn$ko'i, atbildes 
uz iedz#vot$jus interes"jo'iem jaut$jumiem sniedz $tri un p"c b!t#bas, aptauj$tie #pa'i izce( nepiecie'a-
m#bu uzlabot b!vvaldes darbu.

Citi – da(ai iedz#vot$ju nebija viedok(a 'aj$ jaut$jum$, vai glu*i pret"ji, viss apmierin$ja.
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12. att!ls. Jomas, kas j#pilnveido, lai pilnveidotu izgl"t"bas kvalit#ti un vad"bu

IZGL#T#BAS KVALIT$TE UN VAD#BA 

Respondenti tika aicin$ti sniegt savus priek'likumus  un idejas, k$das izmai%as un uzlabojumus vi%i v"l"-
tos redz"t izgl#t#bas jom$. Kopum$ atbildes sniedza 68 respondenti, vair$kums aptauj$to jeb 47% v"las 
redz"t uzlabojumus izgl#t#bas kvalit$t", 26% nor$d#ja, ka nepiecie'ams vair$k iesp"ju turpin$t izgl#t#bu 
ar# pieaugu'ajiem, detaliz"t$ku atbil*u sadal#jumu skat#t 12. att"l$. 

Pirmskolas izgl't'bas iest&des – pa'vald#ba nodro'ina piepras#jumam atbilsto'u pirmsskolas izgl#-
t#bas iest$*u skaitu un to izvietojumu pils"t$, vienlaic#gi pied$v$jot ar# da*$das izgl#t#bas programmas.  

Izgl't'bas kvalit&te – pa'vald#ba m"r&tiec#gi str$d$ pie J!rmalas pils"tas izgl#t#bas iest$*u presti*a 
cel'anas un izgl#t#bas kvalit$tes paaugstin$'anas, piesaistot augsti kvalific"tus pedagogus un ikvienam 
izgl#t#bas jom$ str$d$jo'ajam darbiniekam nodro'inot konkur"tsp"j#gu atalgojumu. Skol$s veicin$t iden-
tit$tes un trad#ciju veido'anu, vair$k$s izgl#t#bas iest$d"s nodro'in$t iesp"ju padzi(in$ti apg!t m$c#bu 
priek'metus un specializ"ties k$d$ jom$, veidot t$das izgl#t#bas iesp"jas, kas ir konkur"tsp"j#gas ar R#gu. 

M&c'bas pieaugu(ajiem – pa'vald#ba nodro'ina izgl#t#bas iesp"jas pieaugu'ajiem. Pils"t$ ir pieejami 
da*$di kursi, semin$ri, meistarklases, rado'$s darbn#cas, kuras tiek r#kotas sadarbojoties gan ar VIAA 
un NVA, gan ar viet"j$m izgl#t#bas iest$d"m, piem"ram, Bulduru d$rzkop#bas tehnikumu, kas var"tu 
r#kot d$rzniec#bas kursus interesentiem.  Pied$v$tais m$c#bu kl$sts pied$v$ apg!t gan rado'as un m$ks-
linieciskas prasmes, gan ar# koncentr"jas uz IT jomas apguvi, lai uzlabotu zin$'anas. Inform$cija par 
iesp"j$m iesaist#ties k$d$ no m$c#bu aktivit$t"m tiek regul$ri izplat#ta un nodota iedz#vot$jiem izmantojot 
da*$dus sazi%as kan$lus. 

Sporta izgl't'ba – pa'vald#bas sniedz atbalstu da*$du sporta veidu att#st#bai, pils"t$ tiek nodro'in$ta 
kvalitat#va sporta infrastrukt!ra, sak$rtoti un moderniz"ti sporta laukumi un stadioni. Tiek r#koti da*$di 
treni%i un grupu nodarb#bas, kas pieejamas gan jaunie'iem, gan pieaugu'ajiem. 

Intere(u izgl't'ba un br'vais laiks – pils"t$ tiek att#st#ta un nodro'in$ta intere'u izgl#t#ba, nodro'in$-
tas dro'as br#v$ laika pavad#'anas iesp"jas. Pils"t$ tiek izveidota Jaunie'u m$ja, kur b"rniem ir iesp"ja 
pulc"ties, atp!sties un kop#gi pavad#t br#vo laiku pieaugu'o uzraudz#b$. 
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13. att!ls. Jomas, kas j#pilnveido, lai pils!ta k,+tu par konkur!tsp!j"gu k+rortpils!tu

Izgl't'ba da+&d&s valod&s – pa'vald#ba nodro'ina iesp"ju izgl#t#bu ieg!t da*$d$s valod$s. 

Izgl't'bas iest&+u telpas – izgl#t#bas iest$*u tehniskais st$voklis l#dz ar t$m piegu(o'o sporta infrastruk-
t!ru, tiek uztur"ts augst$ kvalit$t", kas atbilst m!sdienu pras#b$m un standartiem. Skolu remontdarbi tiek 
pl$noti t$, lai p"c iesp"jas maz$k trauc"tu un ietekm"tu skol"nu m$c#bu procesu. 

Citi – Izgl#t#bu piel$got n$kotnes piepras#jumam, par izgl#t#bas iest$*u pied$v$taj$m iesp"j$m inform"t 
iedz#vot$jus.

Izklaide un iepirk(an&s – da(a respondentu nor$d#ja, ka pils"t$ b!tu nepiecie'ams izveidot iepirk'a-
n$s un izklaides centrus, kas sp"j konkur"t ar R#gas pied$v$jumu un pieejami visa gada garum$, savuk$rt  
da(a aptauj$to nor$d#ja, ka v"l"tos pils"t$ redz"t mazas un omul#gas kafejn#cas un veikali%us. Iedz#vot$ji 
nor$da, ka v"l"tos n$kotn" redz"t uzlabojumus Jomas ielas vizu$laj$ t"l$. Iesp"ju pils"t$ nopirkt skaistus 
suven#rus un pie j!ras ir izveidotas omul#gas vietas, kur baud#t saulrietu.  

Darba vietas – iedz#vot$ji v"las redz"t J!rmalu k$ pils"tu, kur$ ir pieejamas darba vietas ar konkur"t-
sp"j#gu atalgojumu, lai viet"jiem iedz#vot$jiem neb!tu nepiecie'ams braukt str$d$t uz kaimi%u pa'vald#-
b$m.  Slok$ tiek att#st#ts industri$lais parks. 

Uz*)m)jdarb'ba – liel$k$ da(a aptauj$to uzskata, ka, lai J!rmala b!tu konkur"tsp"j#gs k!rorts Zie-
me(eirop$, pa'vald#bai ir #pa'i j$dom$ par uz%"m"jdarb#bas att#st#bu. Respondenti uzskata, ka pa'-
vald#bai vajadz"tu sniegt atbalstu uz%"m"jiem vienk$r'ojot birokr$tiskos procesus, izplatot un sniedzot 
da*$du aktu$lo inform$ciju, k$ ar# sniedzot J!rmalas uz%"m"jiem priorit$tes pa'vald#bas konkursos un 
iepirkumos. Respondenti redz iesp"jas pils"t$ att#st#t za($s uz%"m"jdarb#bas jomas un uzst$d#t m"r&i J!r-
malai k(!t par pionieri da*$du za(o tehnolo,iju izmanto'anas zi%$. J!rmal$ #pa'i atbalst$m$m b!tu j$b!t 

K!RORTPILS"TAS KONKUR"TSP"JA ZIEME,EIROP$ 

Respondenti tika aicin$ti sniegt savus priek'likumus un idejas, k$diem aspektiem pa'vald#bai b!tu j$pie-
v"r' uzman#ba, lai J!rmala k(!tu par Zieme(eirop$ atpaz#stamu k!rortpils"tu. Kopum$ atbildes sniedza 
70 respondenti, vairums iedz#vot$ju jeb 49% nor$d#ja, ka #pa'a uzman#ba ir j$piev"r' uz%"m"jdarb#bai, 
savuk$rt 31% nor$d#ja, ka liel$ku uzman#bu b!tu j$v"r' uz J!rmalas t"la att#st#bu. S#k$ku atbil*u sadal#-
jumu skat#t 13. att"l$. 
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$rstniec#bas un rehabilit$cijas, izklaides, viesm#l#bas, "din$'anas un izmitin$'anas nozar"m, k$ ar# j$vei-
cina medic#nas t!risms. J!rmal$ piln$ apjom$ tiek izmantoti viet"jie unik$lie dziednieciskie resursi – mi-
ner$l!de%i un d!%as, kuri apvienojum$ ar j!ras tuvumu veido patiesi unik$lu vietu visas Eiropas m"rog$. 
Darbojas vair$kas modernas $rstniec#bas iest$des un #pa'i izveidota zin$tnisk$ laboratorija. M"r&tiec#gi 
j$veicina kult!ras, sporta u.c. pas$kumu #steno'anu tie'i ne “sezonas” laik$ un da*$du objektu (m$kslas, 
interjera, dabas) izvieto'anu da*$d$s pils"tas viet$s, piesaistot $rvalstu t!ristus, t$dej$di veicinot uz%"-
m"jdarb#bas att#st#bu. Pils"tas domei b!tu j$piesaista da*$dus pasaul" atpaz#stamus pas$kumu orga-
nizatorus, kuri organiz" J!rmal$ publiskus pas$kumus, koncertus, sporta pas$kumus. Ziemas sezon$ 
J!rmalai j$b!t ir tikpat akt#vai k$ rudens un pavasara sezon$. Paral"li t!risma nozarei, b!tu j$att#sta ar# 
IT klasterus un citus augstas pievienot$s v"rt#bas uz%"mumus. Pa'vald#ba pied$v$ #r"t telpas uz%"m"j-
darb#bai, pamest$s un tuk'$s "kas tiek veidotas par koprades telp$m, kur interesenti var #r"t telpas par 
mazu samaksu, lai att#st#tu savas uz%"m"jdarb#bas idejas un uzs$ktu biznesu, k$ piem"ram, Skola C"s#s. 
Respondenti saredz ar# Slokas pap#rfabrikas teritorijas att#st#bas potenci$lu un t$s veido'anu par Slokas 
Industri$lo parku. Pa'vald#ba r!p"jas, ka vienas pils"tas da(as att#st#ba nerada blaknes citas pils"tas da-
(as att#st#bai. Pa'vald#ba #pa'i izce( un atbalsta lab$s prakses piem"rus da*$d$s nozar"s. 

J-rmalas t)ls – respondenti nor$d#ja, ka noz#m#gi ir saglab$t pils"tas t"lu, lai to pan$ktu tiek maksim$li 
saglab$tas za($s zonas, koki un v"sturisk$ apb!ve, kas to padara #pa'u un saisto'u t!ristiem un pils"tas 
viesiem. Izvair#ties no apb!ves uz za(o teritoriju r"&ina, piem"ram me*os un k$pu zon$s, t$ viet$ prim$ri 
att#st#t un revitaliz"t degrad"t$s teritorijas. J!rmalas pludmali sarg$t k$ #pa'u v"rt#bu, to apr#kot ar piem"-
rotu infrastrukt!ru – tualet"m, ,"rbtuv"m un atkritumu tvertn"m, r!p"ties par pludmales t#r#bu un nepie(aut 
t$s kvalit$tes pasliktin$'anos izvietoto kafejn#cu d"(. -pa'i dom$t par pils"tas un t$s centra un Jomas ielas 
t"lu, to veidot latvisku, v"sturiskajam paraugam atbilsto'u, veicin$t publisk$s telpas labiek$rto'anu, ie-
k$rtojot skv"rus un piknika vietas un parkus, apr#kojot ar soli%iem un apgaismojot ielas. J!rmalas pils"ta 
tiek veidota par vietu, kur skaist$s dabas baud#'ana ir organiski un gaum#gi savijusies ar komfortu "rtumu 
un pieejam#bu gan pils"tas viesiem, gan iedz#vot$jiem ar da*$du ien$kumu l#meni. Pa'vald#ba nodro'ina 
ce(a z#mju tulkojumus, lai vidi padar#tu draudz#g$ku t!ristiem. Priek'likums pils"tai izveidot vienotu sim-
bolu, piem"ram bru%urupuci, kuru var"tu izmantot k$ vienojo'u simbolu gan pa'vald#ba, gan uz%"m"ji 
un ar# iedz#vot$ji.

Citi – da(ai iedz#vot$ju nebija viedok(a 'aj$ jaut$jum$.

KULT!RA UN SPORTS SABIEDR#BAS ATT#ST#BAI 

Respondenti tika aicin$ti sniegt savus priek'likumus un idejas, kas b!tu nepiecie'ams, lai uzlabotu kul-
t!ras un sporta pied$v$jumu  pils"t$. Kopum$ atbildes sniedza 65 respondenti, liel$k$ da(a aptauj$to 
jeb 48% izc"la sportu un akt#vo atp!tu, savuk$rt 42% koncertus un kult!ras pas$kumus. S#k$ku atbil*u 
sadal#jumu skat#t 14. att"l$. 
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Sports un akt'v& atp-ta – Pils"t$ tiek atbalst#ts daudzveid#gs sports un vesel#gs dz#vesveids gan izgl#-
t#bas ietvaros, gan pla'i pieejams sabiedr#bai da*$d$s form$s ne tikai siltajos gada m"ne'os, bet ar#  ne-
sezon$. Vis$s pils"tas da($s, ar# pludmal"s, tiek nodro'in$ta pieejama sporta infrastrukt!ra, kas tiek uztu-
r"ta lab$ tehnisk$ st$vokl# un tiek ar# papildin$ta. Iedz#vot$ji v"l"tos vair$k redz"t br#vdabas vingro'anas 
laukumus, $ra trena*ierus, vingro'anas stie%us, sporta kompleksus ar trena*ieriem,  kas b!tu piem"roti 
da*$d$m vecuma grup$m. Respondenti v"l"tos, lai J!rmal$ tiek r#kotas sporta sacens#bas, b"rnu un pie-
augu'o nometnes, b!tu pieejami peldbaseini un sporta ar"nas, tiktu organiz"ti treni%i,  un b!tu iesp"ja 
apg!t ar# da*$das sportiskas aktivit$tes, piem"ram, n!jo'anu vai skritu(slido'anu ar# pieaugu'ajiem, pie-
m"ram, Dzintaru me*apark$. Apmekl"jot sporta nodarb#bas un da*$dus pas$kumus j!rmalniekiem tiek 
nodro'in$ta atlaide, k$ ar# ir iesp"ja piedal#ties bezmaksas nodarb#b$s. J!rmal$ tiek att#st#ta veloceli%u 
sist"ma, tiek organiz"ti velo braucieni un izstr$d$ti mar'ruti  pa J!rmalu un tuv$ko apkaimi. Tiek ier#kotas 
dabas takas, kas paredz"tas visa vecuma cilv"kiem, k$ ar# tiek organiz"ti p$rg$jieni, n!jo'anas nodar-
b#bas. Tiek izstr$d$ti da*$di ekskursiju mar'ruti, nodro'inot gidus ar# sve'valod$s. 

M&ksla – Tiek atbalst#ti viet"jie m$kslinieki, veidota amatu m$ja, r#koti izgl#tojo'i semin$ri un m$kslas 
nodarb#bas. J!rmala ir piem"rota, lai 'eit tiktu izst$d#tas gan pasaules l#me%a m$kslas izst$des, gan vie-
t"jo m$kslinieku darbi. Tiek izveidotas vair$kas izst$*u z$les (piem"ram, Jaundubultu stacij$). Ikvienam 
J!rmalas iedz#vot$jam ar# tiek nodro'in$ta iesp"ja piedal#ties izst$*u veido'an$, piem"ram, ies!tot uz-
%emt$s J!rmalas bildes.

Te&tris un kino – Atjaunots te$tra nams, kas pieejams ar# viesizr$d"m. Izr$*u repertu$rs ir p$rdom$ts 
un paredz"ts ar# b"rniem. Tiek r#kots br#vdabas te$tris un kino.

Koncerti, kult-ras pas&kumi – Pils"t$ ir pla's un  da*$ds kult!ras pas$kumu pied$v$jums, aptverot 
da*$dus *anrus un stilus, sekojot l#dzi aktualit$t"m Latvij$ un pasaul", kas tiek rad#ts da*$d$m m"r&a 
grup$m un vecumposmiem un balst#ts ne tikai uz t!ristu, bet ar# iedz#vot$ju interes"m. Pils"t$ tiek izveido-
ta br#vdabas estr$de, tiek r#koti starptautiski festiv$li un koncerti, tiek veidota daudzveid#ga naktsdz#ve, 
pas$kumi un aktivit$tes tiek veidotas ar# netradicion$l$s viet$s, ir interakt#vas un apmekl"t$jus iesaisto'as. 
Pa'vald#ba atbalsta viet"j$s kopienas un m$ksliniekus, t$d"( #pa'a loma tiek atv"l"ta J!rmalas pa'dar-
b#bas kolekt#viem, kas ar# piedal$s r#kotajos koncertos un pas$kumos, t$d"j$di nodro'inot gan kult!ras 
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14. att!ls. Jomas, kas j#pilnveido, lai uzlabotu kult+ras un sporta pied#v#jumu
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nori'u daudzveid#bu, gan J!rmalas specifikai atbilsto'u ,eogr$fisko izvietojumu, izce(ot katras J!rmalas 
apkaimes #pa'o auru, raksturu un 'armu. J!rmalas pils"tas iedz#vot$jiem pie'&ir atlaides kult!ras pas$-
kumu apmekl"jumam. Tiek veidotas un att#st#tas kult!rizgl#t#bas programmas, pieejamas aktierm$kslas un 
foto nodarb#bas pieaugu'ajiem. 

Pas&kumi b)rniem, vis&m vecuma grup&m – J!rmal$ r#kotie pas$kumi ir paredz"ti ar# b"rniem un 
jaunie'iem.

Restor&ni – Lai da*$dotu un pilnveidotu J!rmal$ pieejam$s aktivit$tes, tiek r#kotas ar# restor$nu ned"-
(as.  

Tirdzniec'ba – Tiek r#koti amatnieku un lauksaimnieku tirdzi%i, eso'o tirgu tehniskais un vizu$lais st$vok-
lis tiek uzlabots (Bulduri, Kauguri).

Citi – da(ai iedz#vot$ju nebija viedok(a 'aj$ jaut$jum$.

Dro('ba – izteikti liel$k$ da(a iedz#vot$ju uzsver, ka pils"t$ b!tu j$vairo dro'#ba, palielinot policijas 
kl$tb!tni visos mikrorajonos visa gada garum$, aptauju atbild"s #pa'i uzsverot Kaugurus. Iedz#vot$ji rosi-
na veidot pla'u videonov"ro'anas t#klu, kas (autu fiks"t da*$dus p$rk$pumus, k$ ar# uzlabot apgaismo-
jumu pils"t$, #pa'i mikrorajonos, pie dzelzce(a stacij$m, '&"rsiel$s un izej$s uz pludmali. 

Vesel'bas apr-pe – iedz#vot$ji v"las, lai pils"t$ b!tu iesp"jams sa%emt kvalitat#vu vesel#bas apr!pi un 
vesel#bas apr!pes iest$*u pied$v$to pakalpojumu kl$sts b!tu pla's un daudzveid#gs, lai J!rmalas slim-
n#ca sniegtu neatliekamo medic#nisko pal#dz#bu. P"c respondentu dom$m, eso'aj$m vesel#bas iest$d"m 
j$sadarbojas ar priv$tajiem rehabilit$cijas centriem, nodro'inot iesp"ju sa%emt kompleksus pakalpoju-
mus. Pa'vald#bai j$veicina ne tikai iedz#vot$ju fizisk$, bet ar# emocion$l$ vesel#ba.

15. att!ls. Jomas, kas j#pilnveido, lai veidotu kvalitat"vu dz"vi ilgtsp!j"gai sabiedr"bai

KVALITAT#VA DZ#VE ILGTSP"J#GAI SABIEDR#BAI 

Respondenti tika aicin$ti sniegt savus priek'likumus un idejas, kas b!tu nepiecie'ams, lai nodro'in$tu kva-
litat#vas dz#ves iesp"jas ilgtsp"j#gai sabiedr#bai. Uz 'o jaut$jumu atbildes sniedza 60 respondenti, liel$k$ 
da(a jeb 43 % nor$d#ja, ka pils"t$ ir j$uzlabo dro'#ba, s#k$ku sadal#jumu skat#t 15. att"l$. 
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Soci&lais atbalsts – respondenti nor$da, ka pils"t$ j$nodro'ina kvalitat#vs soci$lais atbalsts un j$vei-
cina jaunie'u darba iesp"jas. Pa'vald#bai j$r!p"jas par soci$lo centru labiek$rto'anu, k$ ar# j$%em v"r$  
da*$du soci$lo grupu un sl$%u vajadz#bas, j$izstr$d$ konkr"ti pl$ni un meh$nismi soci$l$s iek(au'anas 
veicin$'anai. Aptaujas anket$s iedz#vot$ji nor$da, ka v"l"tos, lai  tiktu #stenotas efekt#vas soci$l$s ko-
rekcijas un rehabilit$cijas programmas, #pa'i nepilngad#gajiem un jauniem pieaugu'ajiem, soci$l$ riska 
grupu p$rst$vjiem, k$ ar# da*$di konsultat#va atbalsta meh$nismi - iedz#vot$jiem, kas saskaras ar da*$-
da veida gr!t#b$m sniegts ne tikai materi$ls, finansi$ls atbalsts, bet veidotas atbalsta grupas, pieejami 
speci$listi, lai pilnveidotu dz#ves prasmes un kvalit$ti. Respondenti ir izteiku'i ar# priek'likumus veidot 
soci$lo, veco (au*u ciematu. 

Citi – da(a respondentu min"ja, ka ir v"lams veidot sakoptu un pieejamu vidi, j$nodro'ina iek(aujo'a 
izgl#t#ba, savuk$rt da(ai respondentu nebija viedok(a 'aj$ jaut$jum$. 

Velo infrastrukt-ra – respondenti n$kotn" v"l"tos, lai vis$ pils"tas garum$ ir kvalitat#va velo infrastruk-
t!ra, nodro'inot "rtus savienojumus starp vis$m pils"tas da($m, ar# pludmali. Velo infrastrukt!ra sasaist#ta 
ar sabiedrisko transportu, autobusi un mikroautobusi apr#koti ar velo tur"t$jiem. Pils"tvid" ir pieejamas 
dro'as velo novietnes un stat#vi.

16. att!ls. Jomas, kas j#pilnveido, lai uzlabotu pils!tvidi

PILS"TAS VIDE UN KVALITAT#VA DZ#VESVIETA 

Respondenti tika aicin$ti sniegt savus priek'likumus un idejas par jom$m, kuras nepiecie'ams pilnveidot, 
lai uzlabotu dz#ves vidi pils"t$. Uz 'o jaut$jumu atbildes sniedza 70 respondenti, liel$k$ da(a iedz#vot$ju 
jeb 31% uzskata, ka j$uzlabo ce(u ietvju un apgaismojuma kvalit$te, 21% nor$da uz pils"tvidi kopum$, 
s#k$ku atbil*u sadal#jumu skat#t 16. att"l$. 
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Rota.u laukumi – aptauj$tie iedz#vot$ji nor$da, ka v"l"tos redz"t uzlabojumus b"rnu rota(u laukumos, 
pa'vald#bai tie b!tu j$veido labi apr#koti, ar apgaismojumu un daudzveid#g$m aktivit$t"m. Respondenti 
nor$d#ja, ka v"l"tos redz"t vair$ku rota(u laukumus pludmal"s un Priedain". 

Ce.i un ielas – respondenti v"l"tos, lai pils"t$ tiktu uzlabotas ne tikai ma,istr$l$s ielas, bet ar# maz$s 
ielas priv$tm$ju rajonos, k$ ar# veicot remontdarbus tiktu piev"rsta uzman#ba kanaliz$ciju v$ku st$vok-
(iem uz brauktuv"m un rasti risin$jumi to uzlabo'anai. Aptauj$tie iedz#vot$ji rosina ier#kot bezmaksas 
auto st$vvietas, kas netrauc" satiksmes pl!smai un dom$t par iesp"j$m uzlabot dro'#bu iel$s, kas ir #pa'i 
noslogotas vasaras sezon$, piem"ram, K$pu iel$.  Uzlabojot ielu st$vokli,  pa'vald#bai, p"c iedz#vot$ju 
dom$m, j$dom$ ar# par to, lai pils"ta ir "rta un pieejama g$j"jiem, tiktu uzlabotas un sak$rtotas ietves, 
lai t$s b!tu pieejamas un dro'as gan jaunaj$m ,imen"m ar b"rnu rati%iem, gan cilv"kiem ar kust#bu 
trauc"jumiem, iel$m j$b!t labi apgaismot$m. Iedz#vot$ji rosina izb!v"t  jaunas ietves – Ventspils 'osejas 
posm$ no Meldru ielas l#dz DUS CircleK, k$ ar# veidot pastaigu mar'rutus vis$s J!rmalas pils"tas da($s, 
ar iek$rtot$m atp!tas viet$m.

Apb-ve – aptauj$tie iedz#vot$ji nor$da, ka pils"tai, att#stot apb!vi j$iev"ro kompaktas pils"tas apb!ves 
princips, izmantojot jau eso'o "ku potenci$lu, prim$ri apb!v"jot degrad"tas teritorijas, k$ ar#  apb!-
ves teritorijas netiek papla'in$tas uz za(o plat#bu r"&ina. Pa'vald#bai b!tu j$izstr$d$ atbalsta meh$nismi 
koka arhitekt!ras atjauno'anai, lai saglab$tu pils"tas v"sturisko t"lu (Kuld#gas piem"rs). B!vvaldei j$veic 
uzraudz#ba, lai nodro'in$tu, ka "ku siltin$'anas  un atjauno'anas laik$ netiek saboj$ti kult!ras un v"stu-
res pieminek(i, j$izvair$s no fas$*u vienk$r'o'anas, sekm"jot J!rmalas v"sturisk$ veidola saglab$'anu. 
V"sturisko "ku atjauno'anai veidot atbalsta programmas, kas paredz l#dzfinans"jumus, nodok(u atlaides 
u.tml. Iedz#vot$ji rosina teritorijas izmanto'anas un apb!ves noteikumos TIAN ieviest regul"jumu, kas 
liedz b!v"t m$jas, kas neiek(aujas apk$rt"j$ apb!v" (izvair#ties no plakaniem jumtiem, daudzst$vu ap-
b!ves), veicin$t "ku b!vniec#bu, kas atbilst eko energoefektivit$tes standartiem. P$rskat#t eso'os noteiku-
mus un atvieglot birokr$tisko procesu, lai vienk$r'otu "ku uzlabo'anas darbus (kr$su to%u mai%a m$j$m 
un s"t$m) var"tu risin$t $tri un vienk$r'i. Pils"t$ eso'ajiem daudzdz#vok(u namiem veikt uzlabojumus, kas 
nodro'in$tu to pieejam#bu ( lifti, pac"l$ji).

Dz'vojamo namu pagalmi – respondenti nor$d#ja, ka v"l"tos, lai vair$k tiktu labiek$rtoti dz#vojamo 
namu pagalmi. 

Pludmale – iedz#vot$ji aptauj$s nor$d#ja, ka v"l"tos, lai pludmales ir apr#kotas ar m!sdien#g$m un 
kvalitat#v$m tualet"m, du'$m un ,"rbtuv"m, k$ ar# izteica ierosin$jumu saglab$t v"sturiski izveidot$s 
publisk$s peldvietas Priedain", Bumburattek$ un Lielup" V$veru ielas gal$.

Sabiedriskais transports – respondenti nor$d#ja, ka pa'vald#bai j$uzlabo pasa*ieru p$rvad$jumu 
kvalit$te un dro'#ba. Pils"tas sabiedriskais transports ir "rts, ietilp#gs,  moderns un pieejams ar# cilv"kiem 
ar kust#bu trauc"jumiem. Sabiedrisk$ transporta pieturas ir ne tikai gl#tas, bet ar# funkcion$las – pasarg$ 
no lietus un v"ja, sniedz iesp"ju aps"sties. Sabiedrisk$ transporta mar'ruti "rti savieno visas J!rmalas 
pils"tas da(as, kurs"'anas laiku pl$no'an$ tiek %emti v"r$ ar# “enkurobjekti” un to darba laiki, piem"-
ram, intere'u un profesion$l$s ievirzes izgl#t#bas iest$*u nodarb#bu laiki (tostarp, v"lu vakaros), t$d"j$di 
veicinot 'o izgl#t#bas iesp"ju pilnv"rt#gu izmanto'anu. Pa'vald#bai j$nodro'ina ar# sabiedrisk$ transporta 
savienojumi ar R#gu.  Sabiedrisk$ transporta 'oferu brauk'anas kult!rai j$b!t t$dai, lai t$ neapdraud"tu 
pasa*ierus un nerad#tu diskomfortu.

Sporta infrastrukt-ra – aptauj$tie iedz#vot$ji v"las redz"t pils"tvidi, kur ir pieejama sporta infrastruk-
t!ra vis$m vecuma grup$m gan iek'telp$s, gan br#v$ dab$. (Peldbaseins Pumpuru - Dubultu re,ion$, 
sporta un vingro'anas laukumi Kauguros un Priedain"). Izv"rt"t iesp"ju veidot pastaigu mar'rutus.
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"ku renov&cija, siltin&(ana – respondenti nor$da, ka pa'vald#bai b!tu j$izstr$d$ atbalsta instru-
menti energoefektivit$tes veicin$'anai un atjaunojamo energoresursu izmanto'anai, sniedzot atbalstu 
namu renov$cij$m un siltin$'anai, nodro'inot konsult$cijas un inform$ciju, k$ ar# veicinot saules bateriju 
uzst$d#'anu gan daudzdz#vok(u namiem, gan priv$tm$j$m. Pie'&irt nodok(u atvieglojumus b!v"m, kas 
iev"ro energoefektivit$tes standartus.  

In+eniertehniskie t'kli – iedz#vot$ji aptauj$ nor$da, ka vis$s pils"tas da($s ir nodro'in$ta iesp"ja 
piesl"gties pie centraliz"tajiem in*eniertehniskajiem t#kliem (!dens, g$ze, kanaliz$cija, siltums) un pa'-
vald#ba veicina 'os procesus izstr$d$jot da*$dus atbalsta instrumentus, piem"ram, pie'&irot l#dzfinans"-
jumu. Aptauj$tie ar# nor$da, ka pils"tai j$str$d$ pie melior$cijas un lietus !dens novad#'anas sist"mas 
uzlabo'anas, kas nov"rstu pils"tas da(u appl!'anu, piem"ram, Mellu*os.  Izstr$d$jot da*$dus tehniskos 
risin$jumus, izmantot  “za($s infrastrukt!ras” un “dabisko !dens aiztur"'anas pas$kumu” (natural water 
retention measures) potenci$lu, t.sk. ievie'ot pret pl!du aizsardz#bas pas$kumus. Iedz#vot$jiem ir iesp"ja 
sa%emt kvalitat#vus komun$los pakalpojumus par saprat#gu cenu, izv"l"ties starp da*$diem pakalpojumu 
sniedz"jiem.  Ener,ijas ieg!'anai tiek izmantotas ilgtsp"j#gas metodes.

Atkritumi – pa'vald#bai j$nodro'ina, lai pils"t$ b!tu iesp"ja '&irot atkritumus, k$ ar# sniegtie atkritumu 
apsaimnieko'anas pakalpojumi neb!tu d$rgi. P"c respondentu dom$m, pa'vald#bai b!tu j$ievie' ar# 
lok$la atkritumu '&iro'ana un p$rstr$de.

Pils)tvide kopum& – aptauj$tie iedz#vot$ji uzskata, ka  pils"tvide j$veido pat#kama un "rta ne tikai 
t!ristiem, bet ar# iedz#vot$jiem, pa'vald#bas darbiniekiem ir j$b!t profesion$liem un pretimn$ko'iem un 
#stenotajai nodok(u politikai ir j$b!t iedz#vot$jiem draudz#gai. Iedz#vot$ji izsaka v"lmes, lai pils"t$ tiktu 
dom$ts par trok'%u mazin$'anu gar ma,istr$lajiem transporta t#kliem, lai netiek samazin$ts prie*u #pat-
svars un st$dot jaunus kokus tiek izv"l"tas priedes nevis lapu koki.  Pils"tas att#st#bu pa'vald#bai j$veicina 
vis$s t$s da($s, it #pa'i labiek$rtojot t$s perif"riju (k$ piem"ru respondenti min Sloku, kur var"tu izveidot 
promen$di. Nodro'in$t iedz#vot$jiem iepirk'an$s iesp"jas, moderniz"t Kauguru tirgu. R!p"ties par su-
%iem piem"rotas infrastrukt!ras veido'anu, izvietot informat#vas z#mes.

PRIEK%LIKUMU APKOPOJUMS J&RMALAS VALSTSPILS'TAS ATT(ST(BAS PROGRAMMAS 2023.–2029. GADAM IZSTR)DEI 17



4. pielikums



Nr.p.k. Iesniedz!js Publisk"s apsprie#anas laik" sa$emtais priek#likums Statuss Koment"rs

1. Dabas 
aizsardz%bas 
p"rvalde

14. lpp. – nor!d"t, ka dabas piemineklis “Bu##u k!pas” izveidots 2019. gad!. Savu-
k!rt aprakst! par dabas pieminekli “Bu##u k!pas” p$d$jo teikumu izteikt %!di: “Dabas 
pieminek!a plat"ba ir 679 ha, un tam ir noteiktas divas funkcion#l#s zonas – neitr#l# 
un dabas lieguma zona, kur# atrodas aizsarg#jami k#pu biotopi un aizsarg#jami 
koki.”

&emts v$r! Pa%reiz$j!s situ!cijas anal"z$ iek#auta inform!cija un veikti papildin!jumi.

2. Dabas 
aizsardz%bas 
p"rvalde

Aprakst! par V$r%up"ti (10. lpp.) tiek izmantota inform!cija, kas balst"ta uz Liel-
upes upju baseinu apgabala apsaimnieko%anas pl!nu 2016.–2021. gadam. 
'obr"d Lielupes upju apgabalam ir izstr!d!ts jauns apsaimnieko%anas pl!ns 
2022.–2027. gadam, kur! attiec"b! uz V$r%up"ti tiek noteikts iev$rot “piesardz"-
bas principu”, jo novad"tie notek(de)i rada potenci!lu ietekmi uz (de)u kvalit!ti. 
Savuk!rt attiec"b! uz Vecsloceni ir nov$rojams %" (densobjekta ekolo*isk!s kva-
lit!tes progress (uzlabojums), sal"dzinot ar iepriek%$jiem periodiem. P$c iesp$jas 
l(dzam )emt v$r! jaun!ko pieejamo inform!ciju un papildin!t Att"st"bas prog-
rammu.

&emts v$r! Pa%reiz$j!s situ!cijas anal"z$ iek#auta inform!cija un veikti papildin!jumi.

3. Guntis Gr&ba Ierosina, ka Att"st"bas programm! b(tu j!b(t nor!d"tam t!s izstr!d!t!jam (izsaka 
v$lmi nor!d"t konkr$tu cilv$ku k! izstr!d!t!ju).

&emts v$r! AP2029 ievads tiek papildin!ts, nor!dot, ka pl!no%anas dokumentu izstr!d!-
jusi J(rmalas valstspils$tas administr!cija.

4. Guntis Gr&ba Izsaka viedokli, ka Att"st"bas strat$*ijas darb"bas laik! %" ir jau otr! Att"st"bas prog-
ramma, kas tiek izstr!d!ta, t!d$# b(tu nepiecie%ams sal"dzin!jums.

Da#$ji )emts 
v$r!

Uzraudz"bas p!rskatu par att"st"bas programmas "steno%anas rezult!tiem pa%-
vald"ba izstr!d! ne ret!k k! reizi trijos gados, un to regul$ Ministru kabineta 
2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pa%vald"bu terito-
rijas att"st"bas pl!no%anas dokumentiem”. Taj! ietver inform!ciju par veiktaj!m 
aktivit!t$m, rezultat"vo r!d"t!ju izmai)as, secin!jumus un ieteikumus turpm!ka-
jai r"c"bai, k! ar" inform!ciju par atbilst"bu Ilgtsp$j"gas att"st"bas strat$*ij! izvir-
z"tajiem strat$*iskajiem m$r+iem. P!rskats tiek public$ts pa%vald"bas ofici!laj! 
t"mek#a vietn$.
AP2029 ievads tiek papildin!ts ar atsauci uz uzraudz"bas p!rskatu.

AP2029 PA!REIZ"J#S SITU#CIJAS ANAL$ZE 

PUBLISK'S APSPRIE(ANAS LAIK' SA)EMTIE PRIEK(LIKUMI 1



Nr.p.k. Iesniedz!js Publisk"s apsprie#anas laik" sa$emtais priek#likums Statuss Koment"rs

5. R%gas 
valstspils!tas 
pa#vald%ba

Iz)emt no apraksta uzsvaru uz NVS valst"m, )emot v$r! politisko situ!ciju pasaul$.
Ievada sada#! ir %!ds punkts: [..] biznesa kontaktu veido#anas un tik%an!s vie-
ta (izmantojot atpaz"stam"bu NVS valst"s, J(rmala kalpo par pievilk%anas punktu 
Latvijai. J(rmala ir biznesa kontaktu veido%anas un tik%an!s vieta Baltij!, kur Aus-
trumi satiek Rietumus).

&emts v$r! Strat$*isk!s da#as ievads papildin!ts ar zemsv"tras atsauci: *atbilsto$i %eopo-
litiskajai situ#cijai.

6. Dabas 
aizsardz%bas 
p"rvalde

Priorit!tes “Klimatnotur"ga pils$tvide” apraksto%! da#a:
Pozit"vi v$rt$jams Att"st"bas programmas strat$*iskaj! da#! noteiktais m$r+is sa-
glab!t dabas teritorijas eso%aj! apjom!. Uzsveram, ka #oti svar"gi un b(tiski ir 
neparedz$t apb(ves teritorijas "pa%i aizsarg!jamos biotopos. To b(tu ar" svar"gi 
nor!d"t Att"st"bas programmas dokumentos.

Neattiecas Priek%likums nodots izskat"%anai J(rmalas pils$tas Teritorijas pl!nojuma publis-
k!s apsprie%anas ietvaros.

7. Dabas 
aizsardz%bas 
p"rvalde

Tematiskaj! sada#! “Klimatnotur"ga pils$tvide” (128. lpp.)  k! viena no iesp$j!m 
nor!d"ts: “Palielin!t atkritumu urnu, konteineru skaitu vasaras sezon!, k! ar" no-
dro%in!t regul!ru to izve%anu.” V$r%am uzman"bu, ka Latvijas "pa%i aizsarg!jam!s 
dabas teritorij!s, tostarp J(rmalas valstspils$tas teritorij! eso%aj!s – ,emeru Na-
cion!laj! park!, dabas park! “Ragak!pa” –, tiek "stenots princips “Dab! ejot, 
ko atnesi, to aiznes!”, atkritumu urnu skaita palielin!%anas viet! uzsvaru liekot uz 
sabiedr"bas izgl"to%anu un vides apzi)as veicin!%anu, att"stot ieradumu atkritumus 
aiz sevis sav!kt pa%iem. Vair!kas Latvijas pa%vald"bas izv$l$ju%!s sekot %im mode-
lim, atp(tas viet!s izvietojot informat"v!s z"mes un samazinot atkritumu urnu skaitu. 
Aicin!m %" principa ievie%anu apsv$rt ar" J(rmal!, pa%reiz$jo formul$jumu izsakot 
%!d! redakcij!: “Nodro$in#t atkritumu apsaimnieko$anu atbilsto$# l"men", it "pa$i 
vasaras sezon#, vienlaikus veicinot principa “Ko atnesi – to aiznes” ievie$anu, 
"stenojot sabiedr"bas izgl"to$anas aktivit#tes.”

Da#$ji )emts 
v$r!

R"c"bas pl!na darb"bu izteikt %!d! redakcij!
P2.5.2 Iedz"vot#ju izgl"to$ana un inform&$anas pas#kumu r"ko$ana par at-
kritumu $'iro$anu, veicinot “Ko atnesi – to aiznes” principa ievie!anu, 
apk#rt&j#s vides t"r"bas saglab#$anu, Zero Waste, (denssaimniec"bas apsaim-
nieko$anu, lietus (dens sav#k$anas (uzkr#$anas un atk#rtotas izmanto$anas)
iesp&j#m utt. 
Vasar! J(rmal! ir #oti daudz viesu, taj! skait! !rvalstu, kas pieradu%i lietot 
atkritumu urnas un konteinerus, t!d$# tie ir nepiecie%ami un vasar! to skaits ir 
palielin!ms, kas pal"dz videi draudz"gi nodro%in!t atkritumu apsaimnieko%anu, 
nov$r%ot atkritumu non!k%anu apk!rt$j! vid$.

8. Dabas 
aizsardz%bas 
p"rvalde

128. lpp. aicin!m papildin!t iesp$ju uzskait"jumu, pievienojot papildu punktu: 
“Veikt pilnv&rt"gu ekosist&mu pakalpojumu izv&rt&jumu pils&t#, t#d&j#di nodro-
$inot pamatu ilgtsp&j"gu l&mumu pie)em$anai par pils&tas att"st"bas iesp&j#m.”

Nav )emts v$r! Darba grupa izv$rt$ja iesp$jamo ekosist$mu pakalpojumu identific$%anas, 
kvantific$%anas (piem$ram, to finansi!lo ieguld"jumu/izmaksu apr$+in! ) sa-
re-*"t"bu, konstat$ja, ka vismaz pagaid!m Latvijas pl!no%an! %" pieeja netiek 
pla%i izmantota un ekosist$mu pakalpojumu apr$+iniem nav vienotas metodo-
lo*ijas. 
T!pat v$rt$jum! tika )emts v$r!, ka ne sabiedr"ba, ne da#a pa%vald"bas darbi-
nieku neizprot %!das pieejas p!r!kumu p!r tradicion!lo vides resursu pieejam"-
bas izv$rt$jumu un "sti nesaskata noz"m"bu taj!, ka %ie resursi, piem$ram, gaiss 
vai (dens, tiek kvantific$ti naudas izteiksm$, kas ir diezgan aptuveni un gr(ti 
pamatojami, jo nav metodolo*ijas k!, piem$ram,  t"ra gaisa esam"bu iesp$jams 
kvantific$t naudas izteiksm$. 
Lai piln"b! veiktu ekosist$mu pakalpojumu kart$%anu un to kvantific$%anu pils$-
tas teritorij!, ekosist$mu pakalpojumu, soci!l!s un ekonomisk!s nov$rt$%anas 
ietvaros ir nepiecie%ami noz"m"gi finansi!lie ieguld"jumi, atbilsto%u visu jomu ek-
spertu (iesp$jams, !rvalstu) pieaicin!%ana,  papildu izp$tes un citas aktivit!tes. 

AP2029 STRAT"%ISK# DA&A 
Ievads, apraksto#" da*a, sadarb%ba ar kaimi$u pa#vald%b"m
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Ta.u %!da r"c"ba nek!d! m$r! nenodro%ina ekosist$mu aizsardz"bu vai atbil-
sto%u apsaimnieko%anu.
&emot v$r! ierobe-oto valstspils$tas bud-etu, izv$rt$jot visus argumentus, tika 
pie)emts l$mums neiek#aut %aj! Att"st"bas programm! %!du r"c"bu un Invest"ciju 
projektu r"c"bas "steno%anai.

9. Dabas 
aizsardz%bas 
p"rvalde

Tematiskaj! sada#! “T(risms k(rortpils$tas att"st"bai” (146.–147. lpp.) pie “M$r-
+a” un “Tendenc$m” nav min$ts nedz dabas t(risms, nedz J(rmal! eso%o "pa%i 
aizsarg!jamo dabas teritoriju potenci!ls t! veicin!%anai, kaut ar" iepriek% doku-
ment! dabas t(risms min$ta k! viena no priorit!t$m un ar" R"c"bas pl!n! iek#au-
tas aktivit!tes dabas t(risma veicin!%anai. P$t"jumi apstiprina, ka dabas t(risms 
ir aizvien pieaugo%s t(risma virziens, kam turkl!t ir liela loma ar" sezonalit!tes 
mazin!%an!.

&emts v$r! Strat$*isk!s da#as priorit!tes “T(risms k(rortpils$tas att"st"bai” apraksto%o da#u 
papildin!t ar %!du rindkopu: “J(rmalnieki un pils&tas viesi !oti nov&rt& dabas 
sniegt#s priek$roc"bas un labpr#t pavada br"vo laiku dab#. J(rmalai rakstur"g# 
liel# dabas daudzveid"ba sniedz iesp&ju gan pastaig#m pludmal&, kas ir viena 
no popul#r#kaj#m pastaigu viet#m Latvij#, gan pastaig#m labiek#rtot#s da-
bas tak#s. Lielupes (densmala ir piem&rota vieta (dens aktivit#t&m un atp(tai 
labiek#rtotaj#s peldviet#s un piknika viet#s. Arvien tiek veidotas jaunas vietas, 
lai t#s b(tu interesantas gan pils&tas iedz"vot#jiem, gan viesiem, liekot uzsvaru 
uz %imen&m draudz"gu un vesel"gu atp(tu pie dabas.”

10. Jelgavas 
novada 
pa#vald%ba

Ierosina k! iesp$jamo kop"gas sadarb"bas teritoriju ,emeru Nacion!lo parku. &emts v$r! Iek#auts sada#! “Sadarb"ba ar kaimi)u pa%vald"b!m”.

11. M"rupes 
novada 
pa#vald%ba

V$r% uzman"bu, ka M!rupes novads atbalst"tu kop"gu sadarb"bas projektu "steno-
%anu viedo risin!jumu ievie%anai pa%vald"b!s.

&emts v$r! Iek#auts sada#! “Sadarb"ba ar kaimi)u pa%vald"b!m”.

12. Tukuma 
novada 
pa#vald%ba

1.  Ierosina, ka, t! k! pa%vald"bu administrat"v!s teritorijas robe-ojas ,emeru 
Nacion!l! parka teritorij! un R"gas l".a piekrastes joslas teritorij!, aktu!li b(tu 
ar" pa%vald"bu sadarb"bas projekti vides aizsardz"bas un piekrastes apsaimnie-
ko%anas jom!.
2. Izsaka v$lmi sadarboties: 
•vides aizsardz"bas jom!, 
•starpnovadu l"me)a veloceli)u izb(ves veicin!%an!, 
•viedo risin!jumu ievie%an!, 
•atsevi%+u kop"gu t(risma, kult(rv$stures un rekre!cijas objektu un mar%rutu 
izveido%anas projektos, 
•kult(ras un sporta projektos.

&emts v$r! Iek#auts sada#! “Sadarb"ba ar kaimi)u pa%vald"b!m”.

13. R%gas 
valstspils!tas 
pa#vald%ba

Sadarb"ba R"gas Zieme#u transporta koridora att"st"b!, kur% nosl$gtos J(rmalas 
valstspils$tas teritorij!.

&emts v$r! Iek#auts sada#! “Sadarb"ba ar kaimi)u pa%vald"b!m”.
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Nr.p.k. Iesniedz!js Publisk"s apsprie#anas laik" sa$emtais priek#likums Statuss Koment"rs

Klimatnotur%ga pils!tvide (P)

Pils!tas labiek"rtojums un publisk"s "rtelpas izcil%ba (P1)

14. J"nis Asars Aicina pludmali papildin!t ne tikai ar papildu tualet$m un du%!m, bet ar" sl$dza-
miem skap"%iem. 

&emts v$r! R"c"bas pl!n! tiek papildin!ta darb"ba P1.2.1., izsakot to %!d! redakcij!: 
“Pludmales zonas labiek#rto$ana un ilgtsp&j"ga apsaimnieko$ana (t.sk. plud-
ma!u stendu moderniz#cija, atkritumu urnas, p#r%&rb$an#s kab"nes, nor#des, 
pieejam"bas nodro$in#$ana, sl&dzami skap"$i utt.).”

15. J"nis Asars Punktam par su)u pastaigu laukumu l(dz pievienot pastaigu laukuma izveidi Mel-
lu-u un Asaru apkaim$, kur ir #oti daudz priv!tm!ju ar su)iem un %!ds laukums ir 
#oti nepiecie%ams.

&emts v$r! R"c"bas pl!na darb"bas P1.1.6 Su)u pastaigu laukuma projekt$%ana un ier"ko-
%ana izn!kums izteikts %!d! redakcij!: “Ier"koti su)u pastaigu laukumi vair#k#s 
apkaim&s.”

16. El%na Jansone P1.3.2. /denstransporta att"st"bas redz$jumu, kas paredz sasaist"t upes un j(ras 
izmanto%anu, "stenot aktivit!tes: 
Pie “L"vu akvaparka” u.c. pils$t!, kur iesp$jams, Lielupes krast!, j!paredz/j!-
izb(v$ infrastrukt(ra, kur pietauvot (dens transportl"dzekli, – st!vvietas (var par 
maksu, l"dz"gi k! automa%"n!m), kur t(risti vai viet$jie interesenti dro%i var izk!pt 
un apskat"t pils$tu. Velosip$du, elektrosk(teru nomas punkts blakus. Infrastrukt(-
r!m ir j!b(t dro%i savienot!m.

Da#$ji )emts 
v$r!

Konceptu!li tiek iek#auts R"c"bas pl!n!, nenor!dot konkr$tas vietas. Darba gru-
pa sniedz priek%likumu konkr$tas vietas nor!d"t tematiskaj! pl!nojum! “J(rma-
las valstspils$tas mobilit!tes pl!ns”, atbilsto%i darb"bai 02.3.1. “Izstr!d!t pils$-
tas tematisko pl!nu mobilit!tei”.

17. Marija
'belti$a

Ierosina veidot zonas pludmal$, kas b(tu pieejamas izmanto%anai saimniekiem 
ar su)iem.

Da#$ji )emts 
v$r!

R"c"bas pl!n! jau ir iek#auta darb"ba P1.2.2. “Preciz$t eso%os su)u pastaigu 
noteikumus pludmal$ – izv$rt$t su)u pastaigu vietas pludmal$ (atbilsto%i izv$r-
t$jumam – ieviest)”.

18. Marija 
'belti$a

Pludmales labiek!rto%anai ir j!b(t sabalans$tai ar dabas v$rt"b!m. Tie%i t!pat k! 
ir j!b(t saglab!t!m dabisk!m ainav!m bez labiek!rtot!m dabas tak!m vai cit!m 
iesp$j!m iejaukties dabiskos procesos. Esmu kategoriski pret k!pu un pludmales 
apb(vi.

Da#$ji )emts 
v$r!

AP2029 r"c"bas neparedz k!pu un pludmales teritoriju apb(vi. Teritorijas ap-
b(ves noteikumi tiek defin$ti Teritorijas pl!nojum!.

19. Marija 
'belti$a

Priek%likums ir saglab!t un vairot za#o zonu, nevis to samazin!t. Da#$ji )emts 
v$r!

AP2029 r"c"bas neparedz za#o zonu samazin!%anu pa%vald"bas teritorij!. 
Jaut!jums attiecas uz Teritorijas pl!nojumu.

20. Gunta Rubene T! k! ir izveidots speci!ls su)u pastaigu laukums un n!kotn$ t!di v$l tiks izveidoti, 
ierosina katr! iel! p$d$j! t!s nogriezn"/kvart!l! pirms j(ras izvietot z"mes par 
aizliegumu ievest su)us pludmal$.

Da#$ji )emts 
v$r!

R"c"bas pl!n! jau ir iek#auta darb"ba P1.2.1. “Pludmales zonas labiek!rto%ana 
un ilgtsp$j"ga apsaimnieko%ana, t.sk. inform!cijas stendu moderniz!cija, atkri-
tumu urnu, p!r*$rb%an!s kab")u, sl$dzamu skap"%u, nor!-u un pieejam"bas 
nodro%in!%ana utt.”, kur! ietilpst ar" z"mju izvieto%ana.

21. Uldis Ozols Ierosina iek#aut darb"bu par ska)as izol!cijas sienu izb(vi gar dzelzce#u, lai uzla-
botu iedz"vot!ju dz"ves kvalit!ti.

Da#$ji )emts 
v$r!

Darb"ba netiek iek#auta R"c"bas pl!n!. Darba grupa sniedz priek%likumu veikt 
pils$tas trok%)a l"me)a m$r"jumus tematisk! pl!nojuma “J(rmalas valstspils$tas 
mobilit!tes pl!ns” izstr!des proces!, atbilsto%i r"c"bas pl!na darb"bai 02.3.1. 
“Izstr!d!t pils$tas tematisko pl!nu mobilit!tei”.

22. Sarm%te (ulce Ierosina iek#aut darb"bu par Slokas apkaimes att"st"bu – apgaismojums un (dens 
sist$ma teritorij! aiz tilta.

Da#$ji )emts 
v$r!

R"c"bas pl!n! ir iek#auta darb"ba P1.1.8. “Slokas v$sturisk! centra atjauno%a-
na”. Apgaismojuma un (denssaimniec"bas infrastrukt(ras att"st"ba tiek defin$ta 
attiec"go kapit!lsabiedr"bu apstiprin!taj! invest"ciju pl!n!.

R$C$BAS PL#NS
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23. Bulduru, 
Bu**uciema 
un Lielupes 
att%st%bas 
biedr%ba

Peldvietu sak!rto%ana un labiek!rto%ana:
1) peldvieta pie J(rmalas ostas T"klu iel!, Lielupe (pret" Rivera dz"vojamam na-
mam T"klu iel!);
2) peldvieta Bulduros pie piest!tnes Vikingu iel! – pret" Oskara Kalpaka prospek-
tam. To izmanto ar" J(rmalas viesi, piem$ram, tenisa kluba “Lielupe” apmekl$t!ji 
un citi;
3) peldvietas izveide un apk!rtnes labiek!rtojums pie Lielupes tilta (Bulduru D!rz-
kop"bas skolas virzien! – Viestura iela – Gan"bu ce#%) – tur iedz"vot!ju paraugs ir 
pludmale Ezeru iel! J(rmal! un v$lme ko l"dz"gu redz$t sav! apkaim$.

Da#$ji )emts 
v$r!

R"c"bas pl!n! iek#aut!s darb"bas P1.3.3. “Peldvietu un akt"v!s atp(tas vietu 
izveide, labiek!rto%ana un uzlabo%ana (ugunskura un piknika vietas, p!r*$rb-
%an!s kab"nes, labier"c"bas, rota#u un sporta laukumi, utt.)” defin$tais izn!kums 
“Peldvietu un atp(tas vietu infrastrukt(ras izveide un pilnveide Lielupes krastos” 
neparedz konkr$tas vietas nor!di, ta.u inform!cija par ierosin!taj!m peldvie-
t!m un to labiek!rtojumu ir nodota 1pa%umu p!rvaldes Pils$tsaimniec"bas un 
labiek!rto%anas noda#ai.

24. Bulduru, 
Bu**uciema 
un Lielupes 
att%st%bas 
biedr%ba

J(rmalas osta un Lielupe – Lielupes t"r"%anas darbi, jo nevar ien!kt Lielup$ jahtas, 
tas ietekm$ ar" sporta sacens"bu organizatorus bur!%anas sporta veidos. Kopum! 
liel!ka skaidr"ba un v"zija, kas notiks ar Lielupes ostas att"st"bu un t!s apk!rtni. 
P!rskat"t form!tu, k! apkaimes iedz"vot!ji var$tu b(t vair!k iesaist"ti J(rmalas os-
tas att"st"bas pl!nos, vides politik! un dialoga veido%an! un citiem noz"m"giem 
jaut!jumiem: tik%an!s ar apkaimju iedz"vot!jiem, kop"g! sadarb"b! labiek!rtotas 
ostas apkaimju teritorijas, k! ar" atbalst"tas apkaimju biedr"bu aktivit!tes.

Da#$ji )emts 
v$r!

R"c"bas pl!n! iek#aut!s darb"bas P1.3.5. “Pilnveidot J(rmalas ostas infrastruk-
t(ru” un P1.3.6. “Sekm$t ku*u kan!la padzi#in!%anu/t"r"%anu Lielupes gr"v! 
un navig!cijas z"mju izvieto%anu up$” ietver jaut!jumus par J(rmalas ostas un 
Lielupes att"st"bu.

25. Bulduru, 
Bu**uciema 
un Lielupes 
att%st%bas 
biedr%ba

Soli)i apkaim$ senioriem, "pa%i pastaigu taku viet!s uz pludmali un gar Lielupi, 
pie daudzdz"vok#u m!j!m.

Da#$ji )emts 
v$r!

R"c"bas pl!n! iek#aut!s darb"bas P1.1.4. “Izveidot/atjaunot publisko telpu (t.sk. 
parkus, skv$rus, za#o zonu, daudzdz"vok#u namu pagalmus, Slokas karjeru u.t-
ml.) apkaim$s atbilsto%i iedz"vot!ju vajadz"b!m un laikmet"gam risin!jumam” 
izn!kums “Atjaunota publisk! telpa apkaim$s” paredz infrastrukt(ras att"st"bu 
un uzlabo%anu vis!s J(rmalas apkaim$s. Prec"zas vietas R"c"bas pl!n! netiek 
nor!d"tas, ta.u ierosin!jums tiks )emts v$r! darbu pl!no%anas proces!.

26. Bulduru, 
Bu**uciema 
un Lielupes 
att%st%bas 
biedr%ba

Teritorijas labiek!rtojums starp daudzdz"vok#u m!j!m Me-a prospekt! (starp 22. 
un 23. l"niju), konkr$ti – laukums b$rniem.

Da#$ji )emts 
v$r!

R"c"bas pl!n! iek#aut!s darb"bas P1.1.5. “Izveidot/atjaunot b$rnu rota#u lauku-
mus” izn!kums “Izveidoti jauni un atjaunoti eso%ie b$rnu rota#u laukumi, t.sk. to 
sint$tiskais segums” paredz infrastrukt(ras att"st"bu un uzlabo%anu vis!s J(rma-
las apkaim$s. Prec"zas vietas R"c"bas pl!n! netiek nor!d"tas, ta.u ierosin!jums 
tiks )emts v$r! darbu pl!no%anas proces!.

27. Bulduru, 
Bu**uciema 
un Lielupes 
att%st%bas 
biedr%ba

2$rbtuves pludmal$ ar" ziemas sezon! – ne t!d! apjom! k! vasar!, bet viet!s, 
kur ierasti iet ziemas peld$t!ji, lai vi)iem b(tu kur p!r*$rbties.

Da#$ji )emts 
v$r!

R"c"bas pl!n! iek#aut!s darb"bas P1.1.10. “Nodro%in!t pa%vald"bas "pa%umu 
un  publisk!s infrastrukt(ras sak!rtot"bu”  paredz infrastrukt(ras att"st"bu un 
uzlabo%anu vis!s J(rmalas apkaim$s. Ierosin!jums par *$rb%an!s kab")u no-
vietojumu ziemas period! tiks nodots 1pa%umu p!rvaldes Pils$tsaimniec"bas un 
labiek!rto%anas noda#ai.

28. Bulduru, 
Bu**uciema 
un Lielupes 
att%st%bas 
biedr%ba

Pastaigu takas Lielupes gr"vas p#av!s. Da#$ji )emts 
v$r!

R"c"bas pl!n! iek#aut!s darb"bas S3.2.1. “Veidot pils$t! vesel"bas takas iz-
manto%anai fizisk!m aktivit!t$m (nodarb"bas trenera, fizioterapeita vad"b!)” 
paredz att"st"bu vis!s pils$tas apkaim$s. Prec"zas vietas R"c"bas pl!n! netiek 
nor!d"tas, ta.u ierosin!jums tiks )emts v$r! darbu pl!no%anas proces!.

29. Bulduru, 
Bu**uciema 
un Lielupes 
att%st%bas 
biedr%ba

Par su)iem: apkaimes iedz"vot!ju viedoklis ir, ka su)iem "pa%i laukumi apkaim$ 
nav j!veido, bet ir j!b(t izvietot!m atkritumu tvertn$m su)u kak!m. Bija viedoklis, 
ka tom$r nepiecie%ams at#aut staig!t ar su)iem pa pludmali, jo de facto tas jau 
notiek (pie nosac"juma, ka ir tvertnes su)u atkritumiem un saimnieki savu su)u 
kakas izmet).

&emts v$r! R"c"bas pl!n! iek#aut!s darb"bas P1.1.10 “Nodro%in!t pa%vald"bas "pa%umu un  
publisk!s infrastrukt(ras sak!rtot"bu” izn!kums papildin!ts un izteikts %!d! re-
dakcij!: “J(rmalas valstspils&tas pa$vald"bas "pa$umu, t.sk. pils&tas me*u, plud-
males un apst#d"jumu, apsaimnieko$ana, labiek#rto$ana un sanit#r#s t"r"bas 
uzraudz"ba, t.sk. urnu su)u ekskrementiem izvieto$ana.”
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Piel"go#an"s klimata p"rmai$"m (P2)

30. Dabas 
aizsardz%bas 
p"rvalde

Nav skaidra R"c"bas pl!n! noteikt! darb"ba P.2.1.1. “,emeru V$r%up"tes appl(%a-
nas ierobe-o%ana”. Att"st"bas pl!n! nav skaidrots, k!das darb"bas ietvers %is iz-
virz"tais m$r+is un uz ko tas tiek balst"ts. V$r%am uzman"bu, ka dabiska palie)u re-
-"ma saglab!%ana/nodro%in!%ana upju krastos ir viens no efekt"v!kajiem veidiem 
stihisku pl(du mazin!%anai pla%!k!s teritorij!s un c")ai ar klimata p!rmai)!m. 
Aicin!m formul$jumu izteikt, piem$ram, %!d! redakcij!: “V&r$up"tes dabiski no-
dro$in#to ekosist&mu pakalpojumu stiprin#$ana, mazinot palu ietekmi +emeros.”

Da#$ji )emts 
v$r!

R"c"bas pl!n! tiek papildin!ta darb"ba P.2.1.1., izsakot to %!d! redakcij!: “+e-
meru V&r$up"tes appl($anas ierobe*o$ana, konsult&joties ar +emeru nacion#lo 
parku.”

31. Dabas 
aizsardz%bas 
p"rvalde

Aicin!m P2.1. vai P2.3. sada#! ietvert %!du r"c"bu: “Veikt ekosist&mu pakalpojumu 
izv&rt&jumu pils&t#, izmantojot to par pamatu ilgtsp&j"gu l&mumu pie)em$an# par 
pils&tas turpm#ko att"st"bu.”

Nav )emts v$r! Skat. 8. koment!ru.

32. El%na Jansone Viet$jiem iedz"vot!jiem, kuri izmanto elektroauto, tiek pied!v!ti kaut k!di bonusi, 
lai veicin!tu vair!k izmantot elektroauto.

Da#$ji )emts 
v$r!

R"c"bas pl!n! ir iek#auts uzdevums 02.4. “Veicin!t publiski pieejamu elektro-
uzl!des staciju izveidi pils$t!”, kas veicin!s elektroauto izmanto%anu pils$tas 
teritorij!.

33. El%na Jansone Nepiecie%ams manevr$tsp$j"gu elektrobusi)u pied!v!jums, kas kurs$ ik pa        
10–15 min. P!rdom!ti mar%ruti, kas der ar" t(ristiem, gar viesn"c!m un galvena-
jiem t(risma galam$r+iem. Galapunkti Lielupes un Slokas apkaim$s pie J(rmalas 
robe-as, ar Park&Ride st!vvietas principu.

Da#$ji )emts 
v$r!

Darba grupa sniedz priek%likumu konkr$tas vietas un sist$mu izstr!d!t tematisk! 
pl!nojuma “J(rmalas valstspils$tas mobilit!tes pl!ns” ietvaros atbilsto%i r"c"bas 
pl!na darb"bai 02.3.1. “Izstr!d!t pils$tas tematisko pl!nu mobilit!tei”.

34. Valsts vides 
dienests

Iek#aut darb"bu ar atbilsto%!m r"c"b!m un nepiecie%amajiem invest"ciju projektiem 
pa%vald"bai piedero%ajos "pa%umos, piem$ram, biju%o notek(de)u att"r"%anas ie-
k!rtu un d()u lauku teritorij!s, viet!s, kuras ir uzskat!mas par priorit!ri b"stam!m 
p$c to iesp$jam! kait$juma uz vidi un cilv$ku vesel"bu.

Nav )emts v$r! Pa%reiz$j! publiski pieejam! inform!cija par pies!r)oto un potenci!li pies!r-
)oto vietu vides kvalit!ti un to izp$tes pak!pe nedod iesp$ju detaliz$ti v$rt$t 
pies!r)ojuma b(tiskumu un riska pak!pi. Strat$*isk! IVN ietvaros netiek veikta 
papildus pies!r)oto un potenci!li pies!r)oto vietu pies!r)ojuma izp$te. T! k! 
liel!k! da#a %o teritoriju neatrodas J(rmalas pils$tas pa%vald"bai piedero%!s 
teritorij!s, pa%vald"ba nevar pie)emt l$mumus un "stenot to izp$ti un atbilsto%u 
apsaimnieko%anu. 
Valsts vides dienesta re*ion!l!s vides p!rvaldes inspektoru ties"bas b(tu veikt 
teritoriju apseko%anu un piepras"t inform!ciju no teritoriju "pa%niekiem vai p!r-
vald"t!jiem par pies!r)ojuma apsaimnieko%anu.

35. Valsts vides 
dienests

Aicina izv$rt$t un iesp$ju robe-!s iek#aut darb"bas  Att"st"bas programmas sa-
da#!s “R"c"bas pl!ns” un “Invest"ciju pl!ns” atbilsto%i Vides p!rskata 10. noda#! 
“Risin!jumi negat"vo ietekmju nov$r%anai un mazin!%anai” min$tajiem priek%liku-
miem, kas mazin!tu negat"v!s ietekmes uz J(rmalas vides st!vokli.

Da#$ji )emts 
v$r!

Vides p!rskata 10. noda#! iek#autie priek%likumi ir sasaist"ti ar Att"st"bas prog-
ramm! jau iek#autajiem r"c"bas virzieniem, k! ar" priek%likumu par alternat"v!s 
ener*ijas risin!jumiem, kas saist"ti ar siltums(k)iem, pamatojami ar J(rmalas 
pils$tas Teritorijas pl!nojum! noteiktajiem risin!jumiem.

36. R%gas 
valstspils!tas 
pa#vald%ba

P!rskat"t vidi raksturojo%os r!d"t!jus un iek#aut v$l papildus sasniedzamos r!d"-
t!jus.

Da#$ji )emts 
v$r!

Darba grupa sniedz priek%likumu papildus vides raksturojo%os sasniedzamos 
r!d"t!jus iek#aut J(rmala valstspils$tas Ilgtsp$j"gas ener*$tikas un klimata r"c"-
bas pl!n! 2023.–2029. gadam atbilsto%i R"c"bas pl!na darb"bai P4.1.1. “Ilgt-
sp$j"gas energop!rvald"bas pl!na izstr!de un ievie%ana”.

37. R%gas 
valstspils!tas 
pa#vald%ba

Defin$t rezultat"vo r!d"t!ju “J(rmalnieka “za#! p$da” – negat"v!s ietekmes uz vidi 
mazin!%ana”.

Da#$ji )emts 
v$r!

Darba grupa sniedz priek%likumu papildus vides raksturojo%os sasniedzamos 
r!d"t!jus iek#aut J(rmala valstspils$tas Ilgtsp$j"gas ener*$tikas un klimata r"c"-
bas pl!n! 2023.–2029. gadam atbilsto%i R"c"bas pl!na darb"bai P4.1.1. “Ilgt-
sp$j"gas energop!rvald"bas pl!na izstr!de un ievie%ana”.
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+ku energoefektivit"tes cel#ana (P4)

38. Gunta Rubene Ierosina, ka j!s!k ieteikt J(rmalas iedz"vot!jiem, ko var veikt un dar"t vai nu ar 
nelieliem ieguld"jumiem, vai visp!r bez tiem. “J(rmalas Av"z$” j!atver sada#a par 
%o t$mu, j!aicina speci!listi, j!#auj iedz"vot!jiem n!kt ar saviem ieteikumiem.

Da#$ji )emts 
v$r!

R"c"bas pl!n! jau ir iek#auta darb"ba P4.2.4. “Konsult!cijas iedz"vot!jiem par 
energoefektivit!tes pas!kumiem”.

Konkur!tsp!j%ga, pieejama un iek*aujo#a izgl%t%ba (I)

Augstu sasniegumu veicin!%ana profesion!l!s ievirzes izgl"t"b! (I3)

39. Dabas 
aizsardz%bas 
p"rvalde

Aicin!m I3.2. sada#! ietvert %!du r"c"bu: “Izmantot pils&tas #rtelpas (parku, skv&-
ru, k# ar" dabas teritoriju) potenci#lu muzic&$anai #rtelp# nepiecie$amo prasmju 
att"st"$anai un jaunu, inovat"vu muzik#lu projektu veido$anai.”

Da#$ji )emts 
v$r!

'!das darb"bas jau tiek "stenotas un ir noteiktas J(rmalas pils$tas Kult(rvides 
att"st"bas pl!n! 2017.–2022. gadam.

40. J&rmalas 
M"kslas skola

Ierosina izteikt uzdevuma I3.3. darb"bas %!d! redakcij! (iepriek% %" sada#a bija 
tuk%a):
I3.3.1. Sistematiz&tu un kvalitat"vu pamatzin#$anu un prasmju apguves m#ksl# 
nodro$in#$ana, m&r'tiec"gi sagatavojot audz&k)us profesion#l#s vid&j#s m#kslas 
un dizaina izgl"t"bas ieguvei.
I3.3.2. Izgl"t"bas programmu un skolas pied#v#juma daudzveid"bas papla$in#$a-
na, att"stot un pilnveidojot  rado$#s meistarklases, da*#du rado$u projektu reali-
z#ciju un izst#*u z#les akt"vu darb"bu.
I3.3.3. M#c"bu procesa kvalit#tes paaugstin#$ana un meto*u daudzveido$ana, 
m#cot audz&k)us prast pielietot ieg(t#s zin#$anas un prasmes rado$aj# darb"b# 
un ikdienas dz"v&.
I3.3.4. Pedagogu, atbalsta person#la un tehnisko darbinieku kvalifik#cijas pa-
augstin#$ana.
I3.3.5. Sadarb"bas papla$in#$ana starptautisk# l"men" ar m#kslas skol#m un ra-
do$ajiem centriem.
I3.3.6. M(sdien"ga apr"kojuma, m#c"bu l"dzek!u un materi#lu nodro$in#$ana at-
bilsto$i realiz&taj#m izgl"t"bas programm#m  un m(sdienu tendenc&m.

&emts v$r! Uzdevumi izteikti nor!d"taj! redakcij!.

Laikmet%ga kult&ra (L)

Kult&ras pieejam%ba un sabiedr%bas l%dzdal%ba (L1)

41. Bulduru, 
Bu**uciema 
un Lielupes 
att%st%bas 
biedr%ba

J(rmalas Br"vdabas muzeja ziemas m!jas celtniec"ba/ izveide Bu##uciem! – lai 
apkaimes iedz"vot!jiem ar" b(tu ziemas pulc$%an!s un ziemas pas!kumu iesp$-
jas.

Da#$ji )emts 
v$r!

R"c"bas pl!n! ir iek#auts uzdevums L3.1.2. “Att"st"t J(rmalas Br"vdabas muzeju, 
sekm$jot zvejniec"bas un ar to saist"t! seno amatu prasmju saglab!%anu un po-
pulariz$%anu” un uzdevums L1.1.1. “Veidot kvalitat"vus, inovat"vus kult(ras un 
atp(tas pas!kumus j(rmalniekiem visa gada garum!”. Prec"zas vietas un pa-
s!kumi R"c"bas pl!n! netiek nor!d"ti, ta.u tie tiks )emti v$r! pie projektu "steno-
%anas pas!kumu pl!no%anas.

42. Bulduru, 
Bu**uciema 
un Lielupes 
att%st%bas 
biedr%ba

Kult(ras dz"ves atjauno%ana Bu##uciem!, apkaim$:
1) vair!k kult(ras, m(zikas pas!kumu apkaim$;
2) izzino%as un izgl"tojo%as apkaimes kartes par Bu##uciema v$stures faktiem un 
v$sturisk!m viet!m, slaveniem apkaimes iedz"vot!jiem un ar to saist"tiem namiem 
vai v$stures faktiem. 

Da#$ji )emts 
v$r!

R"c"bas pl!n! ir iek#auts uzdevums L1.1.1 “Veidot kvalitat"vus, inovat"vus kult(-
ras un atp(tas pas!kumus j(rmalniekiem visa gada garum!”. Prec"zas vietas 
un pas!kumi R"c"bas pl!n! netiek nor!d"ti, ta.u tie tiks )emti v$r! pie projektu 
"steno%anas pas!kumu pl!no%anas.
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V!sturiskais mantojums un laikmet%ga kult&rvide k" pils!tas identit"te (L3)

43. Kult&ras 
noda*a

1. Izteikt Laikmet"gas kult(ras uzdevuma L3.1. darb"bas %!d! redakcij!:
L3.1.1. Turpin#t "stenot pa$vald"bas l"dzfinans&juma m&r'programmu kult(rv&stu-
risko &ku fas#*u restaur#cijai (A).
L3.1.2. V&sturisk#s apb(ves v&rt"bu apzin#$ana. Organiz&t arhitekt(ras pieminek-
!u un kult(rv&sturiski v&rt"gu &ku saglab#$anas, restaur#cijas un populariz&$anas 
pas#kumus (B).
L3.1.3. Eso$o m#ksliniecisko un kult(rv&sturisko vides objektu inventariz#cija un 
kart&jums un jaunu vides objektu izveides strat&%ijas izstr#de (A).
2. Izteikt Laikmet"gas kult(ras uzdevuma L3.2. darb"bas $#d# redakcij#:
L3.2.2. Nodro$in#t mantojuma saglab#$anu un populariz&$anu J(rmalas muze-
jos (muzeja pamatdarb"ba, kr#jums, p&tniec"ba, digitaliz#cija, pieejam"ba, infra-
strukt(ras att"st"ba) (A).
L3.2.3. Att"st"t J(rmalas Br"vdabas muzeju, sekm&jot zvejniec"bas un ar to saist"t# 
seno amatu prasmju saglab#$anu un populariz&$anu (A).

&emts v$r! Darb"bas izteiktas nor!d"taj! redakcij!.

Izteikt R"c"bas pl!na L3.2.3. darb"bas izn!kuma r!d"t!ju %!d! redakcij!: “Orga-
niz&ti kult(rv&sturisk# mantojuma populariz&$anas un sabiedr"bas izgl"tojo$ie pa-
s#kumi (1–3 pas#kumi gad#).”

&emts v$r! J(rmalas domes 2022. gada 28. j(lija l$mums Nr. 372 “Par nekustam! "pa%u-
ma Konkordijas iel! 66, J(rmal!, nodo%anu atpaka# valstij”.

Kvalitat%va dz%ve ilgtsp!j%gai sabiedr%bai (S)

Vesel%ga dz%vesveida sekm!#ana (S3)

44. Anta 
Antuanete

Ierosina iek#aut darb"bu, kur! b(tu sporta infrastrukt(ras att"st"bas objektu izb(-
ve – br"vpieejas laukumi un atp(tas vietas Lielup$, Bu##uciem!.

&emts v$r! R"c"bas pl!n! tiek papildin!ta S3.4.1. darb"ba, izsakot to %!d! redakcij!: “At-
t"st"t un regul#ri kart&t br"vpieejamu sporta infrastrukt(ru apkaim&s (t.sk. daudz-
dz"vok!u namu pagalmos) un pludmal& atbilsto$i pied#v#jumam un piepras"ju-
mam (nodarb"bas trenera/fizioterapeita vad"b#).”

45. Bulduru, 
Bu**uciema un 
Lielupes att%st%-
bas biedr%ba

Sporta aktivit!tes b$rniem – konkr$ts priek%likums par zemo virvju trasi vai akti-
vit!tes zonu (k! “Tarz!n!” mazajiem b$rniem), bet ar iesp$ju, ka tas ir past!v"gi 
pieejams un pa%i vec!ki var ar b$rniem n!kt un lietot.

Da#$ji )emts 
v$r!

R"c"bas pl!n! ir iek#auta darb"ba S3.2.2. “B$rnu un jaunie%u fizisk!s sagata-
vot"bas veicin!%ana” un S3.4.1. “Regul!ri kart$t un att"st"t br"vpieejamu spor-
ta infrastrukt(ru apkaim$s, t.sk. daudzdz"vok#u namu pagalmos, un pludmal$ 
atbilsto%i pied!v!jumam un piepras"jumam (nodarb"bas trenera/fizioterapeita 
vad"b!)” ar izn!kumu “Nodro%in!ta publiski pieejama sporta infrastrukt(ra 
(t.sk. trena-ieru laukumi) apkaim$s (t.sk. daudzdz"vok#u namu pagalmos) un 
pludmal$ un nodarb"bas trenera/fizioterapeita vad"b! atbilsto%i pied!v!ju-
mam un piepras"jumam”. Prec"zas vietas R"c"bas pl!n! netiek nor!d"tas, ta.u 
ierosin!jums tiks )emts v$r! darbu pl!no%anas proces!.

46. Bulduru, 
Bu**uciema un 
Lielupes att%st%-
bas biedr%ba

Bulduru iedz"vot!ji no R$zeknes pulka ielas, Saldus ielas, Kuld"gas ielas, Jasm"nu 
ielas daudzdz"vok#u m!j!m l(dz rast iesp$ju izvietot past!v"gu galda tenisa galdu 
(vissezonu). K! iesp$jam!s vietas nor!d"ti Bulduru Izst!-u nams Mui-as iel! vai 
b$rnu laukums pie Bulduru stacijas (Edinburgas prospekts).

Da#$ji )emts 
v$r!

R"c"bas pl!n! ir iek#auta darb"ba S3.4.1. “Regul!ri kart$t un att"st"t br"vpie-
ejamu sporta infrastrukt(ru apkaim$s, t.sk. daudzdz"vok#u namu pagalmos, 
un pludmal$ atbilsto%i pied!v!jumam un piepras"jumam (nodarb"bas trenera/
fizioterapeita vad"b!)”. Prec"zas vietas R"c"bas pl!n! netiek nor!d"tas, ta.u ie-
rosin!jums tiks )emts v$r! darbu pl!no%anas proces!.

47. Bulduru, 
Bu**uciema un 
Lielupes att%st%-
bas biedr%ba

J(rmalas Aspazijas pamatskolas jaun! sporta laukuma Aizputes iel! pieejam"ba 
iedz"vot!jiem (bija jaut!jums, vai un k! b(s pieejams apkaimes iedz"vot!jiem lie-
to%anai).

Da#$ji )emts 
v$r!

R"c"bas pl!n! ir iek#auta darb"ba S3.4.2. “Nodro%in!t sporta un akt"v!s atp(-
tas infrastrukt(ras pieejam"bu” ar izn!kumu “Nodro%in!ta eso%!s infrastrukt(ras 
pieejam"ba, t.sk. cilv$kiem ar "pa%!m vajadz"b!m, un sekm$ta jaunas sporta 
infrastrukt(ras izveide”, kas ietver ar" skol!m piegulo%os sporta laukumus.
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48. Bulduru, 
Bu**uciema un 
Lielupes att%st%-
bas biedr%ba

Sporta laukums b$rniem ("pa%i pusaud-iem) Bu##uciem! – ar domes atbalstu ir 
sak!rtots viens no b$rnu laukumi)iem, bet ir liels pusaud-u ("pa%i z$nu) skaits, 
un Bu##uciem!, zon$jumus v$sturiski mainot, nav palicis neviens sporta laukums 
basketbola, volejbola sp$l$%anai.

Da#$ji )emts 
v$r!

R"c"bas pl!n! ir iek#auta darb"ba S3.4.1. “Regul!ri kart$t un att"st"t publiski pie-
ejamu sporta infrastrukt(ru apkaim$s, t.sk. daudzdz"vok#u namu pagalmos, un 
pludmal$ atbilsto%i piepras"jumam” ar izn!kumu “Nodro%in!ta publiski pieeja-
ma sporta infrastrukt(ra (t.sk. trena-ieru laukumi) apkaim$s (t.sk. daudzdz"vok#u 
namu pagalmos) un pludmal$ un nodarb"bas trenera/fizioterapeita vad"b! at-
bilsto%i pied!v!jumam un piepras"jumam”. Prec"zas vietas R"c"bas pl!n! netiek 
nor!d"tas, ta.u ierosin!jums tiks )emts v$r! darbu pl!no%anas proces!.

49. Dabas 
aizsar dz%bas 
p"rvalde

Aicin!m iz)emt v!rdu “miskastes” no r"c"bas S3.4.6., veicinot principa “Ko atnesi – 
to aiznes” ievie%anu.

Nav )emts v$r!

+rta un integr!ta mobilit"te (+)

Kvalitat%va un dro#a satiksmes infrastrukt&ra (+1)

50. Gunta Rubene Ierosina, ka, pirms dom!t par apkaimju identit!tes vides objektiem, vispirms ir 
j!salabo apkaimju ielas, j!izb(v$ “kabatas” automa%"nu st!v$%anai, j!izb(v$ 
ietves ar gludu segumu, nevis k! tagad, piem$ram, Ceri)u iel! un Str$lnieku pros-
pekta krustojuma tuvum!, pl!tnes ar da-!diem augstumiem.

Da#$ji )emts 
v$r!

R"c"bas pl!n! jau ir iek#auts uzdevums 01.1. “Dro%a, kvalitat"va un ilgtsp$j"ga 
g!j$ju un veloce#u infrastrukt(ras att"st"ba”, kas iek#auj ietvju segumu atjauno-
%anu, k! ar" uzdevums 01.2. “Ielu un ce#u atjauno%ana, satiksmes dro%"bas uz-
labo%ana”, kas ietver ielu un ce#u infrastrukt(ras uzlabo%anu.

Multimod"ls sabiedriskais transports k" pils!tas transporta sist!mas mugurkauls (+2)

51. J"nis Asars “Izveidotas jaunas sabiedrisk! transporta pieturvietas vis! pils$t!.” '" punkta vie-
t! aicin!tu eso%!s pieturas papildin!t ar elektroniskiem tablo, kur par!d"ti trans-
porta pien!k%anas un atie%anas re!llaika dati.

Da#$ji )emts 
v$r!

R"c"bas pl!n! jau ir iek#auta darb"ba 02.2.2.“Elektronisk!s viedsist$mas izveide 
pieturviet!s”, kas iek#auj re!llaika datu att$lojumu.

52. R%gas 
valstspils!tas 
pa#vald%ba

Ieteikums pietur$ties pie vienotas pieejas mobilit!tes punktu defin$%an!, izman-
tojot projekta SUMBA p$t"juma “Ikdienas mobilit!tes pl!ns” izstr!d!to termino-
lo*iju (skat. 22.–23. lpp.), kas ir iek#auts “Transporta att"st"bas pamatnost!dn$s 
2021.–2027. gadam”, t!pat ar" RPR materi!los “R"gas metropoles are!la mobili-
t!tes telpisk! v"zija” (2019. gads), k! ar" “R"c"bas pl!n! R"gas metropoles are!la 
att"st"bai” (2020. gads).

&emts v$r! Terminolo*ija labota vis! pl!no%anas dokument!.

53. R%gas 
valstspils!tas 
pa#vald%ba

Neizmantot v!rdu “alternat"vie” transportl"dzek#i, jo tas rada saj(tu, ka viens vai 
otrs transportl"dzeklis ir p!r!ks par p!r$jiem.

&emts v$r! Pl!no%anas dokument! v!rdu salikums “alternat"vo transportl"dzek#u” aizst!ts 
ar “daudzveid"gu transportl"dzek#u”.

T&risms k&rortpils!tas konkur!tsp!jai (T)

Uz$!m!jdarb%bai pievilc%ga vide (T2)

54. Bulduru, 
Bu**uciema un 
Lielupes att%st%-
bas biedr%ba

Uz)$m$jdarb"ba – uz)$m$jdarb"bas atjauno%ana 36. l"nij! pie j(ras. Neattiecas Priek%likums tie%i neattiecas uz AP2029, jo pa%vald"ba nevar tie%! veid! ietek-
m$t uz)$m$jdarb"bas att"st"bu konkr$t! viet!. Uz)$m$jdarb"ba var tikt veikta 
teritorij!s ar atbilsto%u funkcion!lo zon$jumu, un vietu uz)$m$jdarb"bas veik%a-
nai izv$las katrs uz)$m$js patst!v"gi.

55. Bulduru, 
Bu**uciema un 
Lielupes att%st%-
bas biedr%ba

Uz)$m$jdarb"bas veicin!%ana – t(ristiem un pils$tas viesiem pieejama inform!-
cija, piem$ram, bukleti, aplik!cij!s inform!cija par pieejamajiem pakalpojumiem 
apkaim$: bur!%ana un vinds$rfings, SUPo%ana, jahtu noma, rado%!s darbn"cas, 
interesanti, izzino%i, izgl"tojo%i mar%ruti.

Neattiecas Priek%likums tie%i neattiecas uz AP2029, ta.u inform!cija nodota Komunik!cijas 
p!rvaldes M!rketinga noda#as T(risma komunik!cijas da#ai.
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Atv!rta un gudra p"rvald%ba (A)

M&sdien%ga pils!tas p"rvald%ba – skaidri, caursp%d%gi un efekt%vi procesi (A1)

56. Marija 
'belti$a

Ierosina izveidot caursp"d"gu r"ku, kur iedz"vot!ji elektroniski var iepaz"ties ar ak-
tu!l!m koku cir%anas sabiedrisk!m apsprie%an!m.

Da#$ji )emts 
v$r!

R"c"bas pl!n! jau ir iek#auta darb"ba A3.1.1. “Inform!cijas kan!lu past!v"ga 
att"st"%ana”:  sekot l"dzi jaun!kaj!m komunik!cijas tendenc$m, ieviest jaun!kos 
inform$%anas r"kus pa%vald"bas komunik!cij! ar iedz"vot!jiem. Papildus priek%-
likums nodots izskat"%anai Komunik!cijas p!rvaldei un Inform!cijas un komuni-
k!cijas tehnolo*iju p!rvaldei.

57. Gunta Rubene T! k! ir atcelti Covid-19 pand$mijas ierobe-ojumi, atjaunot pirmdienas k! ap-
mekl$t!ju dienas, kad v$l$t!ji un nodok#u maks!t!ji var nok#(t l"dz attiec"gam 
domes darbiniekam, lai !tr!k atrisin!tu to vai citu jaut!jumu.

Neattiecas Priek%likums neattiecas uz AP2029. Inform!cija par apmekl$t!ju apkalpo%anas 
centru laikiem pieejama pa%vald"bas ofici!laj! t"mek#a vietn$.

58. Gunta Rubene Pabeigt pusdar"tos projektus, pirms +erties pie jauniem. Noreduc$t sap)u pl!nu 
(AP2029) l"dz re!li un priorit!ri izpild!mam.

Nav )emts v$r! Lai pa%vald"bas darbs tiktu veikts kvalitat"vi un atbilsto%i AP2029 izvirz"taj!m 
priorit!t$m, ik gadu tiek sast!d"ts k!rt$jais J(rmalas valstspils$tas pa%vald"bas 
gada darba pl!ns iest!d$m. Tas tiek veidots, par pamatu )emot AP2029 R"c"-
bas pl!n!, Invest"ciju pl!n! un apstiprin!t! J(rmalas valstspils$tas pa%vald"bas 
bud-et! sniegto inform!ciju. T! izpildes process tiek ievad"ts vienot! datu b!-
zes sist$m!, l"dz ar to katru gadu ir pieejama inform!cija par izpildes statusu 
un paveiktajiem darbiem no attiec"gaj!m par izpildi atbild"gaj!m iest!d$m un 
to strukt(rvien"b!m. Inform!cija par pa%vald"bas kapit!lsabiedr"bu veiktaj!m 
aktivit!t$m p!rskata gad! tiek apkopota un izv$rt$ta nozares pl!no%anas do-
kumentu uzraudz"bas k!rt"bas ietvaros.  

Ilgtsp!j%ga pils!tas att%st%bas pl"no#ana (A2)

59. Gunta Rubene Ierosina 2023. gada s!kum! organiz$t publisku tik%anos par iepriek%$j! perioda 
pl!na izpildes apsprie%anu, iepriek% sa)emot inform!ciju par to, kas ir izpild"ts, 
kas nav, kas izmests no pl!na, kas p!rnests uz n!kamo periodu.

&emts v$r! Priek%likums nodots izskat"%anai Att"st"bas p!rvaldes Strat$*isk!s pl!no%anas 
noda#ai.

Inform!ta un pilsoniski akt%va sabiedr%ba (A3)

60. El%na Jansone J(rmalas aplik!cija – t! man ir lejupl!d$ta jau vair!kus gadus, bet kop% t!s pirm-
s!kumiem ir #oti maz papildin!ta inform!cija. 1sti nav saprotams, kam t! dom!ta – 
viet$jiem vai t(ristiem. Uzskatu, ka t! nav aktu!la nevienam. Ir izt$r$ta nauda, bet t! 
netiek pilnveidota un att"st"ta. L(k, da-i mani ieteikumi t!s uzlabo%anai: 
1) %ai aplik!cijai b(tu j!b(t interakt"vai viet$jiem iedz"vot!jiem, k! ar" t(ristiem 
(t!tad j!b(t div!m akt"v!m sada#!m – iedz"vot!jiem un t(ristiem); 
2) l"dzko mobilais telefons iere*istr$jas J(rmalas pils$tas uztver%anas zon!, t! mo-
bil! telefona lietot!jam atn!k SMS ar aicin!jumu (tr"s valod!s – ang#u, krievu un 
latvie%u) lejupl!d$t J(rmalas pils$tas aplik!ciju, kur! tad var$s izv$l$ties t(ristiem 
paredz$to sada#u vai viet$jiem iedz"vot!jiem; 
3) viet$jiem iedz"vot!jiem: pazi)ojumi par jaunumiem pa%vald"b! – visai infor-
m!cijai, ko j(s %obr"d ieliekat m!jaslap!, sada#! “Jaunumi”, b(tu j!b(t pieejamai 
%aj! aplik!cij! (m(sdien!s m!jaslapas izmanto arvien maz!k, bet, ja ir akt"vas 
notifik!cijas, tad jaunumus sa)em uz mobil! telefona displeja), t!d! veid! ar" 
j(s k! pakalpojumu sniedz$ji esat tuv!k iedz"vot!jiem un iedz"vot!ji !tr!k uzzina 
par aktualit!t$m sav! pils$t!; !tr!s aptaujas ar 3–5 atbild$m, kur iesp$jams !tri 
ieg(t iedz"vot!ju atbildes uz ikdieni%+iem pa%vald"bu interes$jo%iem jaut!jumiem; 
sabiedrisk! transporta kust"bas mar%ruti un to grafiks; !trie kontakti; sporta nodar-
b"bas; !rstniec"bas iest!des. P!r$jo var turpin!t att"st"t m!jaslap!; 

Da#$ji )emts 
v$r!

Priek%likums nodots izskat"%anai Att"st"bas p!rvaldes  T(risma un uz)$m$jdarb"-
bas att"st"bas noda#ai.
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4) t(ristu sada#a: pils$tas karte; laika prognoze, k! ar" vasaras sezon! j(ras (dens 
temperat(ra; velomar%ruti ar velosip$du nomu un servisa inform!ciju; pastaigu 
mar%ruti/dabas takas un objekti; br"v! laika aktivit!tes telp!s; kult(ras pas!kumi/
afi%a ar taj! dien! un turpm!kajos m$ne%os notieko%o un iesp$ju uzreiz nok#(t uz 
linku, kur var ieg!d!ties bi#etes; atp(tas un piknika vietas; kemperu novietnes ar 
tiem paredz$to infrastrukt(ru; sabiedrisk! transporta mar%rutu sh$ma un atie%anas 
laiki; restor!ni, kafejn"cas, !ra terases – atra%an!s vieta un darba laiks; audiogids 
muzejos, k! ar" inform!cija par pils$tas v$sturi utt. (vismaz tr"s valod!s – ang#u, 
krievu latvie%u); J(rmalas traumpunkta/!rsta kontakti. Ja m$s gribam piesaist"t 
vair!k t(ristu ne tikai vasar!, bet ar" ziem!, tad ir #oti j!str!d!, lai b(tu vienko-
pus pieejama inform!cija par da-!d!m aktivit!t$m un pas!kumiem, kas notiek 
sl$gt!s telp!s, kad nav pat"kami laika apst!k#i (kino, muzeji, izst!des, sports utt., 
kur uzreiz tie%saist$ var ieg!d!ties bi#etes) – %o redzu, k! aplik!cij! pieejamo 
inform!ciju visiem.

INVEST$CIJU PL#NS

Nr.p.k. Iesniedz!js Publisk"s apsprie#anas laik" sa$emtais priek#likums Statuss Koment"rs

61. Gunta Rubene Ierosina, ka, t! k! atsevi%+i projekti ir sam$r! nekonkr$ti, t!p$c rad!s priek%likumi 
par da-!m detaliz!cij!m, no kur!m jau daudzus var$tu realiz$t tagad un uzreiz.

Nav )emts v$r! Skat. 58. koment!ru.

62. Zane Biteniece Ierosina, ka, t! k! Pumpuru vidusskolas vajadz"bas p$c papildu telp!m ir #oti sva-
r"gs jaut!jums, kas prasa t(l"t$ju risin!jumu, p!rskat"t invest"ciju sada#u un pare-
dz$t J(rmalas Pumpuru vidusskolai nepiecie%amo finans$jumu jaunas s!kumsko-
las $kas b(vniec"bai blakus teritorij!.

Da#$ji )emts 
v$r!

Darba grupa lemj rast risin!jumu J(rmalas Pumpuru vidusskolas tr(ksto%o telpu 
risin!%anai, preciz$jot Invest"ciju pl!n!.

63. Valsts vides 
dienests

R"c"bas pl!na darb"bas P2.3.1. “Pils$t! pieejamo dabas resursu uzskaite kuror-
tolo*ijai (miner!l(de)i, s$r(de)i, !rstniecisk!s d()as) un to akt"va komunik!cija” 
aktivit!tes iek#aut ar" Invest"ciju pl!n! ar atbilsto%!m r"c"b!m un nepiecie%amiem 
invest"ciju projektiem, kas apzin!tu situ!ciju un aizsarg!tu ar s$r(de)radi bag!to 
miner!l(de)u veido%anos. Vienlaikus aicin!m p!rskat"t un iesp$ju robe-!s nepie-
#aut/kori*$t t!dus invest"ciju projektus (piem$ram, priorit!t$ “T(risms k(rortpils$-
tas konkur$tsp$jai”, uz ko nor!d"ts ar" Vides p!rskata 73.–74. lpp.), kuru "steno-
%ana var$tu negat"vi ietekm$t augst!kmin$to balneolo*isko resursu saglab!%anos 
un kvalit!ti.

Nav )emts v$r! Darba grupa lemj neiek#aut, jo par to ir atbild"ga ,emeru nacion!l! parka ad-
ministr!cija. J(rmalas valstspils$tas administr!cija veic darb"bas, saska)ojot ar 
,emeru nacion!l! parka administr!ciju.

64. Valsts vides 
dienests

Iek#aut darb"bu ar atbilsto%!m r"c"b!m un nepiecie%amiem invest"ciju projektiem 
pa%vald"bai piedero%ajos "pa%umos, piem$ram, biju%o notek(de)u att"r"%anas ie-
k!rtu un d()u lauku teritorij!s, viet!s, kuras ir uzskat!mas par priorit!ri b"stam!m 
p$c to iesp$jam! kait$juma uz vidi un cilv$ku vesel"bu.

Nav )emts v$r! Pa%reiz$j! publiski pieejam! inform!cija par pies!r)oto un potenci!li 
pies!r)oto vietu vides kvalit!ti un to izp$tes pak!pe nedod iesp$ju detaliz$ti 
v$rt$t pies!r)ojuma b(tiskumu un riska pak!pi. Strat$*isk! IVN ietvaros 
netiek veikta pies!r)oto un potenci!li pies!r)oto vietu pies!r)ojuma papildu 
izp$te. T! k! liel!k! da#a %o teritoriju neatrodas J(rmalas pils$tas pa%vald"bai 
piedero%!s teritorij!s, pa%vald"ba nevar pie)emt l$mumus un "stenot to izp$ti 
un atbilsto%u apsaimnieko%anu. 
Valsts vides dienesta re*ion!l!s vides p!rvaldes inspektoru ties"bas b(tu veikt 
teritoriju apseko%anu un piepras"t inform!ciju no teritoriju "pa%niekiem vai 
p!rvald"t!jiem par pies!r)ojuma apsaimnieko%anu.

PUBLISK'S APSPRIE(ANAS LAIK' SA)EMTIE PRIEK(LIKUMI 11



65. Valsts vides 
dienests

Aicina izv$rt$t un iesp$ju robe-!s iek#aut darb"bas  Att"st"bas programmas sa-
da#!s “R"c"bas pl!ns” un “Invest"ciju pl!ns” atbilsto%i Vides p!rskata 10. noda#! 
“Risin!jumi negat"vo ietekmju nov$r%anai un mazin!%anai” min$tajiem priek%liku-
miem, kas mazin!tu negat"v!s ietekmes uz J(rmalas vides st!vokli.

Da#$ji )emts 
v$r!

Vides p!rskata 10. noda#! iek#autie priek%likumi ir sasaist"ti ar Att"st"bas prog-
ramm! jau iek#autajiem r"c"bas virzieniem, k! ar" priek%likumu par alternat"v!s 
ener*ijas risin!jumiem, kas saist"ti ar siltums(k)iem, pamatojami ar J(rmalas 
pils$tas Teritorijas pl!nojum! noteiktajiem risin!jumiem.

66. J&rmalas 
dome

Dz$st IPA 2.L3 “Majoru mui-as att"st"ba”. &emts v$r! J(rmalas domes 2022. gada 28. j(lija l$mums Nr. 372 “Par nekustam! "pa%u-
ma Konkordijas iel! 66, J(rmal!, nodo%anu atpaka# valstij”.

STRAT"%ISKAIS IETEKMES UZ VIDI NOV"RT"JUMS (SIVN)

Nr.p.k. Iesniedz!js Publisk"s apsprie#anas laik" sa$emtais priek#likums Statuss Koment"rs

67. Dabas 
aizsardz%bas 
p"rvalde

7. lpp. k#(daini nor!d"ts, ka l$mumu par strat$*isk! ietekmes uz vidi nov$rt$juma 
piem$ro%anu pie)em Valsts vides dienests, – labot uz Vides p!rraudz"bas valsts 
birojs.

&emts v$r! Strat$*iskais ietekmes uz vidi nov$rt$jums tiks labots.

68. Dabas 
aizsardz%bas 
p"rvalde

29. lpp. tiek nor!d"ts, ka pl(du rezult!t! cita starp! tiek apdraud$ta ar" vide un 
rodas zaud$jumi me-iem un aizsarg!jam!m teritorij!m. '!ds apgalvojums nav 
viennoz"m"gs, jo pali un pl(di rada labv$l"gu ietekmi uz upju ekosist$m!m, grunts-
(dens papildin!%anu un augsnes augl"bu. Palu darb"ba ir #oti b(tiska palie)u 
p#av!s m"to%ajiem organismiem, t! ar" att"ra upes un izgulsn$ upju palien$s upju 
sane%us, iz%+"du%!s bar"bas vielas. Savuk!rt pl(du laik! tie%i upju palienes, purvi, 
p!rmitri me-i ir tie, kas sav!c pl(du (de)us un pal"dz mazin!t pl(du riskus.

&emts v$r! Strat$*iskais ietekmes uz vidi nov$rt$jums tiks labots.

69. Dabas 
aizsardz%bas 
p"rvalde

58. lpp. k#(daini nor!d"ts, ka “agr!k eksist$ju%!s J(rmalas atkritumu izg!ztuves 
Priedain$ un K(dr! ir sl$gtas un rekultiv$tas”. Agr!k! J(rmalas atkritumu izg!ztu-
ve K(dr! nav rekultiv$ta un apdraud apk!rt$jo vidi, tai ir izstr!d!ts rekultiv!cijas 
projekts. L(dzam Vides p!rskat! nor!d"t un v$rt$t potenci!los riskus, kas saist"ti 
ar %o objektu un t! ietekmi uz apk!rt$jo vidi. Att"st"bas programmas sada#! par 
Klimatnotur"gu pils$tvidi un t!s izaicin!jumiem b(tu v$rt"gi nor!d"t ar" darb"bas, 
kas saist"tas ar %"s atkritumu izg!ztuves vides risku mazin!%anu.

&emts v$r! Strat$*iskais ietekmes uz vidi nov$rt$jums tiks labots.

70. Valsts vides 
dienests

Vides p!rskata 5.10. noda#as “Dabas teritorijas” 4. att$l! ir nepiln"gi att$loti Eiro-
pas Savien"bas "pa%i aizsarg!jamie biotopi, J(rmalas valstspils$t! to ir iev$rojami 
vair!k. Aicin!m papildin!t inform!ciju, lai sniegtu objekt"v!ku ieskatu sabiedr"bai 
un pl!not!jiem par v$rt"gaj!m dabas teritorij!m pils$t!.

Nav )emts v$r! Visas "pa%i aizsarg!jamo biotopu teritorijas kartosh$m! nav iesp$jams att$lot, 
kartosh$mas nosaukums labots uz “Noz"m"g!k!s ES aizsarg!jamo biotopu 
izplat"bas teritorijas J(rmalas valstspils$tas teritorij!”.

71. Valsts vides 
dienests

Dienests sagaida, ka Vides p!rskat! tiktu nov$rt$ti riski un noteiktas priorit!ri 
p$t!m!s un sak!rtojam!s pies!r)ot!s vietas. Vides p!rskata 6.1. noda#! 
“Pies!r)ot!s un potenci!li pies!r)ot!s vietas” tr(kst nov$rt$juma par pies!r)oto 
vietu b"stam"bu – kuras pies!r)ot!s vietas ir uzskat!mas par priorit!ri b"stam!m 
p$c to iesp$jam! kait$juma uz vidi un cilv$ku vesel"bu.

Nav )emts v$r! Skat. 64. koment!ru.

72. Valsts vides 
dienests

Aicina piev$rst "pa%u uzman"bu un monitoringa zi)ojum! iek#aut ar" R"gas j(ras 
l".a krasta k!pu aizsargjoslas uzraudz"bu – v$rt$jot apb(ves intensit!tes un br"v!s 
za#!s teritorijas r!d"t!ju izmai)as, arhitekt(ras kvalit!tes izmai)as, publisk!s !rtel-
pas teritoriju izmai)as, dabas teritoriju kvalit!tes izmai)as u.tml.

&emts v$r! Papildin!ta sada#a 14 “Paredz$tie pas!kumi monitoringa nodro%in!%anai”.
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ATĻAUJU PĀRVALDE 

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīgā 
 

ATZINUMS 
par vides pārskatu 

 
 

30.05.2022. Nr.11.2/AP/1934/2022 
Uz 08.04.2022. Nr. 1.1-19/22N-1963 

 
Jūrmalas valstspilsētas pa!valdībai 

nosūtī!anai e-adresē 
 

Informācijai: Vides pārraudzības valsts birojam 
nosūtī!anai e-adresē 

 
Informācijai: Dabas aizsardzības pārvaldei 

nosūtī!anai e-adresē 
 

Valsts vides dienests (turpmāk – Dienests) saņēma Jūsu vēstuli ar informāciju par 

izstrādāto Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmu 2023. - 2029. gadam (1.0 redakcija) un 

vides pārskatu. 

Dienests ir izskatījis vietnē https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14662 ievietotos 

plāno!anas dokumentus un izvērtējis to atbilstību vides normatīvo aktu prasībām. Dienests 

sniedz !ādas atsauksmes par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas un vides pārskata 

projektu: 

1. Vides pārskata 5.7.1. nodaļā ,,Zemes dzīļu resursi” ir minēts: ,,Ar sērūdeņradi bagātie 

minerālūdeņi ir Jūrmalas kā kūrorta un rekreācijas centra lielākā un unikālākā vērtība, 

diem"ēl to apsaimnieko!anai un aizsardzībai netiek pievērsta nekāda vērība ne 

pa!valdībā, ne Ķemeru nacionālā parka administrācijā. Būtisku negatīvu ietekmi uz 

sērūdeņra"a veido!anos un hirodinamiskajiem apstākļiem atstājusi pēdējos gados 

Jūrmalas pa!valdības veiktā Ķemeru infrastruktūras un Ķemeru parka pārbūve un 

restaurācija”. Ņemot vērā, ka ar sērūdeņradi bagātie sulfīdie minerālūdeņi to augstās 

koncentrācijas ziņā ir ievērojami pat Eiropas mērogā, to veido!anās apstākļi ir ļoti jūtīgi 

pret cilvēka iejauk!anos pastāvo!ajos dabas procesos un to aizsardzība ir bijusi par vienu 

no būtiskajiem mērķiem Ķemeru nacionālā parka izveidē, Dienests nevar pieņemt arī 
turpmāku rīcības trūkumu vai pat pasliktinājumu ar sērūdeņradi bagāto minerālūdeņu 
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veido!anās procesu aizsardzībā. Attīstības programmas sadaļā ,,Eso!ā situācija” ir 

vairākkārtīgi minēts, ka ar sērudeņradi bagātie minerālūdeņi ir Jūrmalas kā kūrorta liela 

vērtība un priek!rocība salīdzinājumā ar citiem kūrortiem, kuru izmanto!ana jāveicina, 

Attīstības programmas sadaļā ,,Rīcības plāns”, kā rīcības virziens P2.3.1. ir minēts - 

,,Pilsētā pieejamo dabas resursu uzskaite kurortoloģijai (minerālūdeņi, sērūdeņi, 
ārstnieciskās dūņas) un to aktīva komunikācija”, taču Attīstības programmas sadaļā 
,,Investīciju plāns” nav iekļauti nekādi investīciju projekti līdz 2029. gadam rīcības 

virziena P2.3.1. īsteno!anai, nedz arī citām rīcībām augstākminēto resursu aizsardzībai. 

Dienests lūdz papildināt Attīstības programmas sadaļas ,,Rīcības plāns” un ,,Investīciju 

plāns” ar atbilsto!ām rīcībām un nepiecie!amiem investīciju projektiem, kas apzinātu 

situāciju un aizsargātu ar sērūdeņradi bagāto minerālūdeņu veido!anos, vienlaikus 

aicinām pārskatīt un iespēju robe"ās nepieļaut/koriģēt tādus investīciju projektus 

(piemēram, prioritātē ,,Tūrisms kūrortpilsētas konkurētspējai”, uz ko norādīts arī Vides 

pārskata 73. - 74. lpp.), kuru īsteno!ana varētu negatīvi ietekmēt augstākminēto 

balneoloģisko resursu saglabā!anos un kvalitāti. 
2. Vides pārskata 5.10.nodaļas ,,Dabas teritorijas” 4.attēlā ir nepilnīgi attēloti Eiropas 

Savienības īpa!i aizsargājamie biotopi, Jūrmalas valstspilsētā to ir ievērojami vairāk. 

Aicinām papildināt informāciju, lai sniegtu objektīvāku ieskatu sabiedrībai un 

plānotājiem par vērtīgajām dabas teritorijām pilsētā. 
3. Vides pārskata 6.1. nodaļā ,,Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas” ir pieminētas 

29 vietas, taču Vides pārskatā trūkst novērtējuma par piesārņoto vietu bīstamību – kuras 

piesārņotās vietas ir uzskatāmas par prioritāri bīstamām pēc to iespējamā kaitējuma uz 

vidi un cilvēku veselību. Attīstības programmā līdz 2029. gadam nav iekļauts neviens 

pasākums piesārņoto vietu izpētei un sanācijai. Dienests sagaida, ka Vides pārskatā tiktu 

novērtēti riski un noteiktas prioritāri pētāmās un sakārtojamās piesārņotās vietas, bet 

Attīstības programmas sadaļas ,,Rīcības plāns” un ,,Investīciju plāns” tiktu papildinātas 

ar atbilsto!ām rīcībām un nepiecie!amiem investīciju projektiem pa!valdībai 

piedero!ajos īpa!umos, piemēram, biju!o notekūdeņu attīrī!anas iekārtu un dūņu lauku 

teritorijās. 

4. Vides pārskata 10. nodaļā ,,Risinājumi negatīvo ietekmju novēr!anai un mazinā!anai” 

ir minēti vairāki priek!likumi, kas mazinātu negatīvās ietekmes uz Jūrmalas vides 

stāvokli. Dienests aicina izvērtēt un iespēju robe"ās iekļaut tos Attīstības programmas 

sadaļās ,,Rīcības plāns” un ,,Investīciju plāns”. 

5. Vides pārskata 14. nodaļā ,,Paredzētie pasākumi monitoringa nodro!inā!anai” minēta 

būtiskākā vides informācija (82. lpp.), kuru būtu nepiecie!ams pa!valdībā sistemātiski 

uzkrāt, lai monitoringa ziņojumā varētu apkopot, analizēt un saprast būtiskākās 

tendences vides stāvokļa jomā Jūrmalā. Dienests atzinīgi vērtē uzskaitītās informācijas 

apkopo!anas un analīzes nepiecie!amību, it īpa!i par decentralizēto ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu uzraudzību, par atkritumu izve!anas līgumu esamību, par 

minerālūdeņu un dūņu izmanto!anu, kā arī par kopskatu lēmumiem par darbībām, kas 
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plānotas sulfīdo minerālūdeņu atradnes teritorijā. Vienlaikus Dienests aicina pievērst 

īpa!u uzmanību un monitoringa ziņojumā iekļaut arī Rīgas jūras līča krasta kāpu 

aizsargjoslas uzraudzību – vērtējot apbūves intensitātes un brīvās zaļās teritorijas 

rādītāju izmaiņas, arhitektūras kvalitātes izmaiņas, publiskās ārtelpas teritoriju 

izmaiņas, dabas teritoriju kvalitātes izmaiņas utml.  

 

Dienests aicina pilnveidot un precizēt Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmu un 

Vides pārskatu atbilsto!i augstāk uzskaitītajām atsauksmēm.  

 
 
 

Būvniecības un attīstības departamenta direktore     D.Rudusa 
 
 

#IS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DRO#U ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Pauls Lielmanis 29496408 
pauls.lielmanis@vvd.gov.lv 
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Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029.gadam  
1.redakciju un Stratēģiskās ietekmes uz vidi 1. redakciju  

 
  Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtē!anas nodaļa 
(turpmāk– Inspekcija), saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt atsauksmes par Jūrmalas valstspilsētas  
Attīstības programmas 2023.-2029.gadam 1.0.redakciju (turpmāk- Attīstības programma) un 
Attīstības programmas stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1. redakciju 
(turpmāk- Vides pārskats). 

Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plāno!anas dokuments, kurā 
noteikts attīstības redzējums līdz 2029. gadam. Programma ir sagatavota, izvērtējot nacionālā, 
reģionālā un vietējā līmeņa plāno!anas dokumentus, veicot iedzīvotāju aptauju un uzklausot 
iedzīvotāju viedokļus un priek!likumus tie!saistes tik!anās. Programmu veido: pa!reizējās 
situācijas analīze, stratēģiskā daļa, rīcības plāns, investīciju plāns, īsteno!anas uzraudzības 
kārtība un pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.  

Attīstības programmā ir izvirzītas septiņas vidējā termiņa prioritātes: Klimatnoturīga 
pilsētvide; Konkurētspējīga, pieejama un iekļaujo!a izglītība; Laikmetīga kultūra; Kvalitatīva 
dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai; Ērta un integrēta mobilitāte; Tūrisma kūrortpilsētas konkurētspēja; 
Atvērta un gudra pārvaldība. Prioritātēm ir noteikti uzdevumi, mērķi un rīcību virzieni, kuru 
īsteno!ana ļautu sasniegt izvirzītās prioritātes.  

Attīstības programmai ir piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) 
procedūra, SIVN ietvaros sagatavots Vides pārskats. Vides pārskatā analizēts teritorijas eso!ais 
vides stāvoklis un ar plāno!anas dokumentu saistītie vides aspekti, izvērtēta plāno!anas 
dokumenta plānoto darbību iespējamā ietekme uz vides stāvokli un izstrādāti priek!likumi 
nelabvēlīgās ietekmes novēr!anai vai samazinā!anai.  

Kā nozīmīgākie vides aspekti, kuriem pievērsta īpa!a uzmanība: teritorijas bioloģiskās 
daudzveidības izmaiņas, tai skaitā īpa!i aizsargājamo sugu un biotopu izplatības teritoriju 
izmaiņas; ainavu daudzveidība un izmaiņas; virszemes ūdeņu kvalitātes izmaiņas, antropogēnā 
slodze, peldvietas, plūdu riski; pazemes ūdeņu kvalitātes izmaiņas; me"a un lauksaimniecības 
zemju teritoriju transformācija un apbūve; gaisā potenciāls emisiju pieaugums; trok!ņa 
traucējumi iedzīvotājiem. 

Vairāki no Attīstības programmas definētajiem mērķiem un uzdevumiem tie!i sasaucas ar 
vides un dabas aizsardzības un racionālas apsaimnieko!anas pasākumiem, kas veicami negatīvās 
ietekmes uz vidi mazinā!anai, piemēram, transporta infrastruktūras uzlabo!ana, ūdensapgādes un 
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kanalizācijas sistēmu pilnveido!ana, atkritumu apsaimnieko!anas sistēmas pilnveido!ana un 
plānotā ēku renovācija, kā arī citi pasākumi, kas vērsti uz Jūrmalas vides kvalitātes uzlabo!anu. 

Viens no nozīmīgākajiem uzdevumiem ir tūrisma un rekreācijas infrastruktūras 
pilnveido!ana un uzlabo!ana, nodro!inot ilgtspējīgu un līdzsvarotu balneoloģisko resursu un 
dabas vērtību apsaimnieko!anu un izmanto!anu. Lai nodro!inātu kvalitatīvu vidi kūrortu 
attīstībai pilsētā nākotnē katlu mājās vēlams pilnībā nomainīt sēru saturo!o kurināmo pret videi 
draudzīgāku. Dzintaros un Dubultos ir plānota trok!ņa līmeņa samazinā!ana no dzelzceļa, 
rekomendēta kustības ātruma precizē!ana un samazinā!ana. Akustiskā trok!ņa diskomforta zonā 
Bra"ciemā rīcības plānā ietverta prettrok!ņa ekrānu izvieto!ana dzīvojamo ēku tuvumā autoceļa 
A10 labajā pusē. 

Jūrmalas Attīstības programma neietver uzdevumus un darbības, kuru rezultātā tiktu tie!ā 
veidā negatīvi ietekmētas īpa!i aizsargājamās dabas teritorijas (NATURA 2000). Plāno!anas 
dokuments neparedz tāda veida darbības, t.sk. rūpniecisko objektu izvietojumu, kas varētu 
izraisīt pārrobe"u ietekmi. 

Kopumā, analizējot Jūrmalas Attīstības programmā noteiktos valstspilsētas attīstības 
virzienus un plānotās darbības katra virziena ietvaros, Vides pārskatā ir secināts, ka plānota 
ilgtspējīga attīstība, akcentējot iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabo!anu un dzīves līmeņa cel!anu, 
plānojot attīstīt infrastruktūru, kā arī ar tūrismu un rekreāciju saistīto mazo un vidējo 
uzņēmējdarbību, kas ir videi draudzīga, un nodro!ina iedzīvotāju dzīves līmeņa cel!anos. Būtisks 
pasākumu kopums vērsts uz tie!u ietekmju uz vidi samazinā!anu, tas ietver komunālās 
infrastruktūras sakārto!anu, pilnveido!anu un pieejamības papla!inā!anu. Būtisku ilglaicīgu 
pozitīvu ietekmi Jūrmalas Attīstības programmas īsteno!ana atstās uz kultūras mantojuma 
saglabā!anu un uzturē!anu. 

Saskaņā ar Vides pārskatu būtiskākās negatīvās ietekmes uz vidi saistāmas ar 
infrastruktūras un da"ādu objektu būvniecības un pārbūves darbiem, taču ilgtermiņā to rezultātā 
lielākoties prognozējama pozitīva ietekme uz vidi, gan saistībā ar ceļu infrastruktūras 
uzlabo!anu, ēku energoefektivitātes uzlabo!anu, atpūtas zonu un stāvlaukumu labiekārto!anu, 
atkritumu apsaimnieko!anas sistēmas pilnveido!anu.  

Izvērtējot Jūrmalas valstspilsētas  Attīstības programmas 2023.-2029.gadam 1.0.redakciju 
un ņemot vērā SIVN ietvaros sagatavotā Vides pārskata informāciju, secināms, ka !ie dokumenti 
kopumā turpina attīstīt izvērtētajos plāno!anas dokumentos definētos attīstības virzienus un 
rīcības un to īsteno!ana atstās būtisku ietekmi uz iedzīvotāju dzīves apstākļiem, tos uzlabojot. 

Inspekcija piekrīt Jūrmalas valstspilsētas  Attīstības programmas 2023.-2029.gadam 1.0. 
redakcijas,  un Vides pārskata projekta risinājumam un rekomendē pievērst īpa!u uzmanību uz 
paredzētajiem vides un dabas aizsardzības un racionālas apsaimnieko!anas realizējamajiem 
pasākumiem, kas vērsti uz cilvēku dzīves kvalitātes uzlabo!anu. 
 
Sabiedrības veselības departamenta 
Higiēnas novērtē!anas nodaļas vadītāja 

 
Olga Saganoviča 

 
 
 
 
 
Irina Talanova, 67081640 
irina.talanova@vi.gov.lv 
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Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam  
1. redakciju un vides pārskatu 
 

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija  
(turpmāk – Administrācija) saņēma Jūsu 2022. gada 8. aprīļa vēstuli, kurā lūgts sniegt atzinumu 
par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam 1.0 redakciju (turpmāk – 
Attīstības programma), kā arī Vides pārskata 1.0 redakciju (turpmāk – Vides pārskats). 

Atbilsto"i Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 
pa"valdību teritorijas attīstības plāno"anas dokumentiem” 59. punktam un Ministru kabineta 
2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 
3.15. apak"punktam, Administrācija, iepazīstoties ar Attīstības programmas un Vides pārskata 
dokumentiem, sniedz sekojo"u viedokli un atsauksmes: 

1. Attīstības programmas eso"ās situācijas aprakstā konstatētas nepilnības: 
a. 14. lpp. – norādīt, ka dabas piemineklis “Buļļu kāpas” izveidots 2019. gadā. 

Savukārt aprakstā par dabas pieminekli “Buļļu kāpas” pēdējo teikumu izteikt "ādi: 
“Dabas pieminekļa platība ir 679 ha, un tam ir noteiktas divas funkcionālās zonas 

– neitrālā un dabas lieguma zona, kurā atrodas aizsargājami kāpu biotopi un 

aizsargājami koki”. 
b. Aprakstā par Vēr"upīti (10.lpp.) tiek izmantota informācija, kas balstīta uz 

Lielupes upju baseinu apgabala apsaimnieko"anas plānu 2016. – 2021. gadam. 
#obrīd Lielupes upju apgabalam ir izstrādāts jauns apsaimnieko"anas plāns 2022. 
– 2027. gadam, kurā attiecībā uz Vēr"upīti tiek noteikts ievērot “piesardzības 
principu”, jo novadītie notekūdeņi rada potenciālu ietekmi uz ūdeņu kvalitāti. 
Savukārt, attiecībā uz Vecsloceni ir novērojams "ī ūdensobjekta ekoloģiskās 
kvalitātes progress (uzlabojums) salīdzinot ar iepriek"ējiem periodiem. Pēc 
iespējas lūdzam ņemt vērā jaunāko pieejamo informāciju un papildināt Attīstības 
programmu. 

2. Attīstības programmas stratēģiskajā daļā konstatētās nepilnības: 
a. 128. lpp., tematiskajā sadaļā “Klimatnoturīga pilsētvide” kā viena no iespējām 

norādīta “Palielināt atkritumu urnu, konteineru skaitu vasaras sezonā, kā arī 



nodro"ināt regulāru to izve"anu”. Vēr"am uzmanību, ka Latvijas īpa"i 
aizsargājamās dabas teritorijās, tostarp, Jūrmalas valstspilsētas teritorijā eso"ajās 
– Ķemeru Nacionālajā parkā, dabas parkā “Ragakāpa” – tiek īstenots princips 
“Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!”, atkritumu urnu skaita palielinā"anas vietā 
uzsvaru liekot uz sabiedrības izglīto"anu un vides apziņas veicinā"anu, attīstot 
ieradumu atkritumus aiz sevis savākt pa"iem. Vairākas Latvijas pa"valdības 
izvēlēju"ās sekot "im modelim, atpūtas vietās izvietojot informatīvās zīmes un 
samazinot atkritumu urnu skaitu. Aicinām "ī principa ievie"anu apsvērt arī 
Jūrmalā, pa"reizējo formulējumu izsakot "ādā redakcijā “Nodro!ināt atkritumu 

apsaimnieko!anu atbilsto!ā līmenī, it īpa!i vasaras sezonā, vienlaikus veicinot 

principa “Ko atnesi – to aiznes” ievie!anu, īstenojot sabiedrības izglīto!anas 

aktivitātes”. 
b. 128. lpp. aicinām papildināt iespēju uzskaitījumu, pievienojot papildus punktu: 

“Veikt pilnvērtīgu ekosistēmu pakalpojumu izvērtējumu pilsētā, tādējādi 

nodro!inot pamatu ilgtspējīgu lēmumu pieņem!anai par pilsētas attīstības 

iespējām”. 
c. 146. - 147. lpp., tematiskajā sadaļā “Tūrisms kūrortpilsētas attīstībai” pie “Mērķa” 

un “Tendencēm” nav minēts nedz dabas tūrisms, nedz Jūrmalā eso"o īpa"i 
aizsargājamo dabas teritoriju potenciāls tā veicinā"anai, kaut arī iepriek" 
dokumentā dabas tūrisms minēta kā viena no prioritātēm, un arī rīcības plānā 
iekļautas aktivitātes dabas tūrisma veicinā"anai. Pētījumi apstiprina, ka dabas 
tūrisms ir aizvien pieaugo"s tūrisma virziens, kam turklāt ir liela loma arī 
sezonalitātes mazinā"anā. 

3. Attīstības programmas Rīcības plānā konstatētās nepilnības:  
a. Nav skaidra Rīcības plānā noteiktā darbība “P.2.1.1. Ķemeru Vēr"upītes 

applū"anas ierobe!o"ana”. Attīstības plānā nav skaidrots, kādas darbības ietvers 
"īs izvirzītais mērķis un uz ko tas tiek balstīts. Vēr"am uzmanību, ka dabiska 
palieņu re!īma saglabā"ana/nodro"inā"ana upju krastos ir viens no efektīvākajiem 
veidiem stihisku plūdu mazinā"anai pla"ākās teritorijās un cīņai ar klimata 
pārmaiņām. Aicinām formulējumu izteikt, piemēram, "ādā redakcijā “Vēr!upītes 

dabiski nodro!ināto ekosistēmu pakalpojumu stiprinā!ana, mazinot palu ietekmi 

Ķemeros”. 
b. Aicinām P 2.1. vai P 2.3. sadaļā ietvert rīcību “Veikt ekosistēmu pakalpojumu 

izvērtējumu pilsētā, izmantojot to par pamatu ilgtspējīgu lēmumu pieņem!anā par 

pilsētas turpmāko attīstību”. 
c. Aicinām 13.2. sadaļā ietvert rīcību “Izmantot pilsētas ārtelpas (parku, skvēru, kā 

arī dabas teritoriju) potenciālu muzicē!anai ārtelpā nepiecie!amo prasmju 

attīstī!anai un jaunu, inovatīvu muzikālu projektu veido!anai”. 
d. Aicinām izņemt vārdu “miskastes” no rīcības S 3.4.6., veicinot principa “Ko 

atnesi – to aiznes” ievie"anu.  
4.  Vides pārskatā konstatētas nepilnības: 

a. 7. lpp. kļūdaini norādīts, ka lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
piemēro"anu pieņem Valsts vides dienests – labot uz Vides pārraudzības valsts 
birojs. 

b. 29. lpp. tiek norādīts, ka plūdu rezultātā cita starpā tiek apdraudēta arī vide un 
rodas zaudējumi me!iem un aizsargājamām teritorijām. #āds apgalvojums nav 



viennozīmīgs, jo pali un plūdi rada labvēlīgu ietekmi uz upju ekosistēmām, 
gruntsūdens papildinā"anu un augsnes auglību. Palu darbība ir ļoti būtiska palieņu 
pļavās mīto"ajiem organismiem, tā arī attīra upes un izgulsnē upju palienēs upju 
sane"us, iz"ķīdu"ās barības vielas. Savukārt plūdu laikā tie"i upju palienes, purvi, 
pārmitri me!i ir tie, kas savāc plūdu ūdeņus un palīdz mazināt plūdu riskus. 

c. 58. lpp. kļūdaini norādīts, ka “agrāk eksistēju!ās Jūrmalas atkritumu izgāztuves 

Priedainē un Kūdrā ir slēgtas un rekultivētas”. Agrākā Jūrmalas atkritumu 
izgāztuve Kūdrā nav rekultivēta un apdraud apkārtējo vidi, tai ir izstrādāts 
rekultivācijas projekts. Lūdzam Vides pārskatā norādīt un vērtēt potenciālos 
riskus, kas saistīti ar "o objektu un tā ietekmi uz apkārtējo vidi. Attīstības 
programmas sadaļā par Klimatnoturīgu pilsētvidi un tās izaicinājumiem būtu 
vērtīgi norādīt arī darbības, kas saistītas ar "īs atkritumu izgāztuves vides risku 
mazinā"anu. 

5.  Pozitīvi vērtējams Attīstības programmas stratēģiskajā daļā noteiktais mērķis saglabāt 
dabas teritorijas eso"ajā apjomā. Uzsveram, ka ļoti svarīgi un būtiski ir neparedzēt 
apbūves teritorijas īpa"i aizsargājamos biotopos – "o būtu arī svarīgi norādīt Attīstības 
programmas dokumentos. 

 
 
Ar cieņu 
direktore    (*paraksts)    M. Priedēna 
 
 
*Dokuments ir parakstīts ar dro"u elektronisko parakstu 

 
 
Elīna Deksne 28367479 
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Rīgā 01.06.2022. Nr. 8.1.2/2022/144/N 
Uz 08.04.2022. Nr. 1.1-19/22N-1965 
 

Jūrmalas valstspilsētas pa!valdība 
Paziņo!anai eAdresē 

 

kopija: attistiba@jurmala.lv 
 
 

Par atzinuma snieg!anu Jūrmalas valstspilsētas  
attīstības programmas 2023.-2029.gadam projektam  
un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma projektam 
 

Rīgas plāno!anas reģions (turpmāk – RPR) informē, ka ir saņēmis Jūrmalas 

valstspilsētas 08.04.2022. vēstuli Nr. 1.1-19/22N-1965 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības 

programmas 2023.-2029.gadam 1.redakcijas un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

1.redakcijas publisko apsprie!anu” ar lūgumu sniegt atzinumu. RPR ir iepazinies ar 

izstrādātajiem dokumentiem, izvērtējis dokumentu redakcijas materiālus un sagatavojis 

atzinumu.  

Izstrādātais Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029.gadam projekts 

(turpmāk – AP projekts) ir izvērtēts atbilsto!i vērtē!anas kritērijiem par pa!valdības attīstības 

programmas atbilstību RPR teritorijas attīstības plāno!anas dokumentiem un normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām, kā arī atbilsto!i kārtībai, kādā Rīgas plāno!anas reģions izvērtē 
vietējo pa!valdību attīstības programmas (apstiprināta 28.05.2021. RPR Attīstības padomē). 

AP projekts ir izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā eso!o normatīvo aktu 

prasībām un hierarhiski augstākiem nacionāla un reģionāla līmeņa ilgtermiņa un vidēja termiņa 

attīstības plāno!anas dokumentiem. AP projekta izstrādē ir ņemts vērā Rīcības plāns Rīgas 

metropoles areāla attīstībai, kā arī kaimiņu pa!valdību spēkā un izstrādē eso!ie plāno!anas 

dokumenti. AP projekts strukturēts divos sējumos – Eso!ā situācija un Stratēģiskā daļa, kura 

ietver gan Investīciju, gan Rīcības plānus atsevi!ķos pielikumos. 

AP projektā ir novērtējamas un izceļamas da"ādas kvalitātes. Eso!ās situācijas sadaļa 

detalizēti raksturo pilsētas attīstības priek!nosacījumus un potenciālu. Stratēģiskajā daļā 
noteiktas septiņas vidēja termiņa prioritātes – katras prioritātes ietvaros noteikti mērķi, attīstības 

tendences, izaicinājumi un iespējas. Dokuments ir viegli uztverams visām sabiedrības grupām 

– īpa!i jāuzteic dokumenta teksta un grafiskā valoda, kas labi izcelta un noformēta, izmantojot 

infografikas un pārdomāti izceļot vidēja termiņa prioritātes. 

2022.gada 17.maijā tika organizēta klātienes apsprie!anas sanāksme ar Jūrmalas 

valstspilsētu, piedaloties kaimiņu pa!valdību un RPR pārstāvjiem. Diskusijas laikā kaimiņu 

pa!valdības atzinīgi vērtēja izstrādāto AP projektu, īpa!i uzslavējot kodu lieto!anu bud"eta un 

RĪGAS PLĀNO"ANAS REĢIONS 
 

Reģ.Nr. 90002222018, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18, Rīga, LV – 1050,  
tālr.: +371 67226430, fakss: +371 67226431, e-pasts: rpr@rpr.gov.lv, www.rpr.gov.lv 



2 
 

darba plāna salāgo!anā un integrē!anā. Mārupes novada pārstāvji izteica viedokli par 

plānotajām sadarbības jomām mobilitātes un izglītības jomā. Savukārt Rīgas valstspilsētas 

pa!valdības pārstāvji ieteica pieturēties pie vienotas pieejas mobilitātes punktu definē!anā, 
izmantojot projekta SUMBA pētījuma “Ikdienas mobilitātes plāns” izstrādāto terminoloģiju 

(skat. 22. – 23. lpp.), kas ir iekļauts Transporta attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam, 

tāpat arī RPR materiālos – Rīgas metropoles areāla mobilitātes telpiskā vīzija (2019.gads), kā 
arī Rīcības plānā Rīgas metropoles areāla attīstībai (2020. gads).  

RPR atbalsta izstrādātās Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-

2029.gadam un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma apstiprinā!anu. Vienlaikus lūdzam 

ņemt vērā RPR un kaimiņu pa!valdību izteiktos ieteikumus dokumenta iespējamai pilnveidei 

vēl pirms attīstības programmas apstiprinā!anas domes sēdē. Pateicamies par līdz!inējo 

sadarbību RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam aktualizācijas un RPR 

Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes darba grupās, aicinām turpināt aktīvo 

iesaisti un nodro!ināt izstrādes procesā eso!o teritorijas attīstības plāno!anas dokumentu 

saskaņotību.   

 
 
Pielikumā:  
 
*Kritēriju izpildes vērtējums par pa!valdības attīstības programmas atbilstību Rīgas plāno!anas 
reģiona teritorijas attīstības plāno!anas dokumentiem un normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām – uz 5 lapām. 
 
 
 
Ar cieņu, 
 
Administrācijas vadītājs         Edgars Rantiņ! 
 
 
 
K.Potapova, 

Katrina.potapova@rpr.gov.lv 

 

 
#IS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DRO#U ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 



2. pielikums Rīgas plāno!anas reģiona 2021.gada 
28.maija kārtībai „Kārtība, kādā Rīgas plāno!anas 
reģions izvērtē vietējo pa!valdību ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas un attīstības programmas” 

 
KRITĒRIJU IZPILDES VĒRTĒJUMS PAR PA!VALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 

ATBILSTĪBU RĪGAS PLĀNO!ANAS REĢIONA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS 
PLĀNO!ANAS DOKUMENTIEM UN NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTAJĀM 

PRASĪBĀM  
 

Pa"valdības attīstības programmas nosaukums: Jūrmalas valstspilsētas attīstības programma  

2023. – 2029. gadam 
Pa"valdības attīstības programmas iesnieg"anas datums: 08.04.2022. 
Aizpildī"anas datums: 31.05.2022. 

 

N. 
p. 
k. 

 

Kritērijs 

Pants/ 
punkts 

normatīvajos 
aktos 

Atzīme 
par izpildi 
(jā / nē / 
daļēji) 

Komentārs 
(par atbilstību kritērijam un 
nepiecie!amie uzlabojumi) 

1. Pa"valdības attīstības programma (turpmāk – AP) ir izstrādāta / aktualizēta, atbilsto"i noteiktajai 
attīstības plāno"anas sistēmai (Attīstības plāno!anas sistēmas likuma 8. un 9.pants, Teritorijas attīstības 
plāno!anas likuma 5.pants un 22.panta 1.daļa, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pa!valdību teritorijas 
attīstības plāno!anas dokumentiem” 4. un 21.punkts)  

1.1. AP ir izstrādāta / aktualizēta 
vidējam termiņam (līdz 7 gadiem) 

APSL 
8.pants 

 

 

Jā Jūrmalas valstspilsētas 
attīstības programma 2023. – 
2029. gadam (turpmāk AP) ir 
izstrādāta vidējam termiņam, 
līdz 7 gadiem. 

1.2. AP ir izstrādāta / aktualizēta 
saskaņā ar hierarhiski 
augstākiem nacionāla līmeņa 
attīstības plāno!anas 
dokumentiem - Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
līdz 2030.gadam un Latvijas 
Nacionālo attīstības plānu 2021. 
– 2027.gadam  

 

APSL 
9.panta 
4.daļa; 

TAPL 
22.panta 
1.punkts; 

MKN 628 
21.punkts 

Jā AP ir izstrādāta saskaņā ar 
augstākiem nacionāla līmeņa 
attīstības plāno!anas 
dokumentiem. 

1.3. AP ir izstrādāta / aktualizēta 
saskaņā ar Rīgas plāno!anas 
reģiona teritorijas attīstības 
plāno!anas dokumentiem  

APSL 
9.panta 
3.daļa; 

TAPL 
22.panta 

1.daļa; 

MKN 628 
21.punkts  

Jā AP ir izstrādāta saskaņā ar 
Rīgas plāno!anas reģiona 
teritorijas attīstības plāno!anas 
dokumentiem. 

1.4. AP ir izstrādāta / aktualizēta 
saskaņā ar pa!valdības 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
noteiktajiem ilgtermiņa 
stratēģiskajiem mērķiem un 
prioritātēm  

APSL 
9.panta 
4.daļa; 

TAPL 
22.panta 

1.daļa; 

MKN 628 
21.punkts 

Jā AP ir izstrādāta saskaņā ar 
Jūrmalas pilsētas Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā 2010. – 
2030. gadam noteiktajiem 
ilgtermiņa stratēģiskajiem 
mērķiem un prioritātēm. 



1.5. AP ir izstrādāta / aktualizēta 
saskaņā ar blakus eso!o 
pa!valdību teritorijas attīstības 
plāno!anas dokumentiem 

TAPL 
22.panta 

1.daļa; 

MKN 628 
21.punkts 

Jā AP ir veikta saskaņotība ar 
blakus eso!o teritoriju attīstības 
plāno!anas dokumentiem, kā 
arī Stratēģiskās daļas sadaļā 
“Sadarbības ar kaimiņu 
pa!valdībām” ir ietverta 
pārskatāma tabula ar 
sadarbības virzieniem starp 
kaimiņu pa!valdībām. 

1.6. AP izstrādāta, balstoties uz 
aktualizētu pa!reizējās situācijas 
raksturojumu, kas apkopots 
atsevi!ķā sējumā 
 

MKN 628 
4.punkts 

 

Jā AP ir izstrādāts pa!reizējās 
situācijas raksturojums 
atsevi!ķā sējumā. 

2. AP ietver "ādas sadaļas (Teritorijas attīstības plāno!anas likuma 22.panta 2.daļa, MK noteikumu Nr.628 
„Noteikumi par pa!valdību teritorijas attīstības plāno!anas dokumentiem” 3.2.nodaļa) 

2.1. Stratēģiskā daļa, kurā ietvertas 
vidēja termiņa attīstības 
prioritātes un rīcības virzieni  

MKN 628 
22.1.punkts 

 

Jā AP Stratēģiskā daļa ietver 7 
vidēja termiņa attīstības 
prioritātes un tām pakārtotus 
26 rīcības virzienus. 

 

2.2. Rīcības un investīciju plāns TAPL 
22.panta 

2.daļa; 

MKN 628 
22.2.punkts 

Jā AP ietver rīcības un investīciju 
plānu atsevi!ķos pielikumos 
pie Stratēģiskās sadaļas: 

• 2.1. sadaļa. Rīcības plāns; 

• 2.2. sadaļa. Investīciju plāns. 

2.3. Īsteno!anas uzraudzības un 
novērtē!anas kārtība  

MKN 628 
22.3.punkts 

Jā AP uzraudzība un novērtē!ana 
ir ietverta vienā sējumā ar 
Stratēģisko daļu. 

2.4. Informācija par attīstības 
programmas izstrādi  

TAPL 
22.panta 

2.daļa 

Jā Informācija par AP izstrādi ir 
iekļauta Stratēģiskās daļas 
Ievadā un sadaļā Pārskats par 
sabiedrības līdzdalības 
pasākumiem.  

3. Rīcības plāns (Attīstības plāno!anas sistēmas likums 8.pants, Teritorijas attīstības plāno!anas likuma 22.panta 
2.daļa, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pa!valdību teritorijas attīstības plāno!anas dokumentiem” 3.2.nodaļa 
22.2. un 23.punkts) 

3.1. Rīcības plāns ir izstrādāts ne 
mazāk kā triju gadu periodam 

APSL 
8.pants; 

MKN 628 
22.2.punkts 

Jā Izstrādātais Rīcību plāns ir 
izstrādāts 7 gadu periodam. 

3.2. 

 

Rīcības plānā ir noteiktas 
plānotās darbības un to 
īsteno!anas termiņi  

MKN 628 
23.1.punkts 

 

Jā Rīcības plānā ir noteiktas 
plānotās darbības un to 
īsteno!anas “Nozīmība” un 
termiņi sadaļā “Ievie!anas 
periods”.  

3.3. 

 

Rīcības plānā ir norādīti 
atbildīgie par rīcības plānā 
ietverto darbību īsteno!anu  

MKN 628 
23.2.punkts 

 

Jā Rīcības plānā ir norādīti 
atbildīgie par rīcības plānā 
ietverto darbību īsteno!anu. 



3.4. 

 

Rīcības plānā ir iekļauti plānoto 
darbību īsteno!anas avoti 

TAPL 
22.panta 

2.daļa; 

MKN 628 
23.3.punkts 

Jā Rīcības plānā ir norādīti 
plānoto darbību īsteno!anas 
avoti.  

3.5. 

 

Rīcības plānā ir iekļauti plānoto 
darbību rezultāti  
 

TAPL 
22.panta 

2.daļa; 

MKN 628 
23.4.punkts 

Jā Rīcības plānā ir iekļauti 
plānoto darbību rezultāti.  

4. Investīciju plāns (Attīstības plāno!anas sistēmas likums 8.pants, Teritorijas attīstības plāno!anas likuma 
22.panta 2.daļa, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pa!valdību teritorijas attīstības plāno!anas dokumentiem” 
2.2.nodaļa 22.2. un 24.punkts) 

4.1. Investīciju plāns ir izstrādāts ne 
mazāk kā triju gadu periodam 

APSL 
8.pants; 

MKN 628 
22.2.punkts 

Jā Investīciju plāns ir izstrādāts 
7.gadu periodam.  

4.2. Investīciju plānā ir iekļauti 
plānotie investīciju projekti un to 
īsteno!anas termiņi 

MKN 628 
24.1.punkts 

Jā Investīciju plānā ietvertie 
investīciju projekti ir iekļauti 
ailē “Projekta nosaukums” un 
to īsteno!anas termiņ! ir 
sadalīts pa ailēm “Projekts 

uzsākts līdz 31.12.2022.”, 
“2023-2025”, “2026-2029”. 

4.3. Investīciju plānā ir iekļauti 
atbildīgie par investīciju projektu 
īsteno!anu 

MKN 628 
24.2.punkts 

Jā Investīciju plānā ir iekļauti 
atbildīgie jomas pārstāvji par 
projektu īsteno!anu, norādot 
“Par projekta ievie!anu 
atbildīgā struktūrvienība, 
iestāde, kapitālsabiedrība”. 

4.4. Investīciju plānā ir iekļauts 
indikatīvais plānoto investīciju 
projektu īsteno!anai 
nepiecie!amā finansējuma apjoms 
un avoti 

MKN 628 
24.3.punkts 

Jā Investīciju plānā ir iekļauts 
indikatīvais plānoto investīciju 
projektu īsteno!anai 
nepiecie!amā finansējuma 
apjoms un avoti ailē “Projekta 
indikatīvais finansējums” un 
“Eiropas Savienības un cits 
ārējais finansējums”. 

4.5. Investīciju plānā ir iekļauti 
sasniedzamie rezultāti 

MKN 628 
24.4.punkts 

Jā Investīciju plāna ailē 
“Prognozējamie sagaidāmie 
projekta rezultāti/ piezīmes”  
un ir iekļauti rezultatīvie 
rādītāji. 

5. AP īsteno"anas uzraudzība (Teritorijas attīstības plāno!anas likuma 12.panta 3.daļa un 22.panta 2.daļa un MK 
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pa!valdību teritorijas attīstības plāno!anas dokumentiem” 22.3. un 25.punkts) 

5.1. AP īsteno!anas un uzraudzības 
kārtībā ir noteikti rezultatīvie 
rādītāji  
 

MKN 628 
22.3.punkts 

 

Jā AP Investīciju plānā ir noteikti 
rezultatīvie rādītāji. 

5.2. AP īsteno!anas un uzraudzības 
kārtībā ir noteikts uzraudzības 
pārskatu snieg!anas bie"ums un 

MKN 628 
22.3.punkts 

 

Jā AP īsteno!anas un uzraudzības 
kārtībā ir noteikts uzraudzības 
pārskatu sasnieg!anas bie"ums 
un saturs. 



saturs atbilsto!i normatīvo aktu 
prasībām 
 

5.3. Uzraudzības pārskatā par AP 
īsteno!anas rezultātiem ir 
paredzēts ietvert informāciju par 
veiktajām aktivitātēm, rezultatīvo 
rādītāju izmaiņām, secinājumiem 
un ieteikumiem turpmākajai 
rīcībai 

MKN 628 
25.punkts 

 

Jā Uzraudzības pārskatā par AP 
īsteno!anas rezultātiem ir 
paredzēts ietvert informāciju 
par veiktajām darbībām, 
rezultatīvo rādītāju izpildes 
progresu, secinājumiem un 
ieteikumiem darbības 
uzlabo!anai. 

5.4. Uzraudzības pārskatā ir 
paredzēts ietvert informāciju par 
atbilstību ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā izvirzītajiem mērķiem 
 

MKN 628 
25.punkts 

 

Jā Uzraudzības pārskatā ir 
ietverta informācija par 
atbilstību ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā izvirzītajiem 
mērķiem. 

6. Sabiedrības līdzdalība AP izstrādē (Teritorijas attīstības plāno!anas likuma 4.pants, MK 25.08.2009. 
noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plāno!anas procesā” 13. un 14.punkts, MK noteikumu 
Nr.628 „Noteikumi par pa!valdību teritorijas attīstības plāno!anas dokumentiem” 67. un 69.punkts, „Kārtība, kādā 
RPR izvērtē pa!valdību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas” 10.punkts) 

6.1. AP izstrādes / aktualizācijas 
procesā ir notikusi dokumenta 
publiskā apsprie!ana, kuras 
termiņ! nav mazāks par četrām 
nedēļām (atkārtotas publiskās 
apsprie!anas termiņ! nav mazāks 
par trīs nedēļām. Pa!valdība ir 
informējusi Rīgas plāno!anas 
reģionu par atzinuma 
nepiecie!amību. 

MKN 628 
67. un 

69.punkts 

 

Jā AP izstrādes procesā publiskā 
apsprie!ana ir noteikta laika 
posmā no 08.04.2022. līdz 
01.06.2022. Pa!valdība ir 
informējusi par atzinuma 
nepiecie!amību ar 08.04.2022. 
vēstuli nr. 1.1-19/22N-1965. 

6.2. Pa!valdības mājaslapā sadaļā 
„Sabiedrības līdzdalība” ievietots 
paziņojums par līdzdalības 
procesu atbilsto!i normatīvajiem 
aktiem par kārtību, kādā iestādes 
ievieto informāciju internetā  
 

MKN 970 
13.punkts 

Jā Pa!valdības mājas lapas sadaļā 
“Aktualitātes”  
“Sabiedrības līdzdalība”  
“Attīstības programmas 2023. 
– 2029. gadam izstrāde” ir 
ievietota informācija par 
sabiedrības līdzdalības 
pasākumiem.  

 

6.3 AP un visi pa!valdības lēmumi, 
kas saistīti ar plāno!anas 
dokumenta izstrādi un 
apstiprinā!anu ir ievietoti 
Teritorijas attīstības plāno!anas 
informācijas sistēmā un pieejami 
Latvijas Vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā 
www.geolatvija.lv , sadaļā 
"Teritorijas attīstības plāno!ana” 

MKN 392 
18.punkts 

MKN 628 
3.punkts 

 

Jā Informācija par AP izstrādi, 
publisko apsprie!anu un 
novada AP izstrādes darba 
plāns pieejams pa!valdības 
tīmekļa vietnē jūrmala.lv kā 
arī Valsts vienotā ģeotelpiskās 
informācijas portālā 
(Ģeoportālā) – geolatvija.lv  

6.4. AP izvērtē!anas procesā ir 
notikusi AP apsprie!ana ar     
RPR un kaimiņu pa!valdībām 

 

Kārtība, 
kādā RPR 

izvērtē 
pa!valdību 
IAS un AP 
10.punkts 

Jā AP izvērtē!anas procesā 
17.maijā Jūrmalas domē notika 
AP apsprie!ana ar RPR un 
kaimiņu pa!valdībām.  



7. Rīgas metropoles areāla prioritā"u un risinājumu, attīstības vajadzību un ieguldījumu virzienu 
ievēro"ana (“Rīcības plāns Rīgas metropoles areāla attīstībai”(Apstiprināts, RPRAP 2020.gada 10.janvārī) 

7.1 AP izstrādē ir ņemts vērā Rīgas 
plāno!anas reģiona izstrādātais 
“Rīcības plāns Rīgas metropoles 
areāla attīstībai”(Apstiprināts, 
RPRAP 2020.gada 10.janvārī) 

- Jā AP izstrādē ir ņemts vērā RPR 
izstrādātais Rīcības plāns 
Rīgas metropoles areāla 
attīstībai. 

 
Tabulā lietotie saīsinājumi: 
 
AP    Pa!valdības attīstības programma 

APSL  08.05.2008. Attīstības plāno!anas sistēmas likums 

IAS   Pa!valdības ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

MKN 392 08.07.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.392 „Teritorijas attīstības plāno!anas 
informācijas sistēmas noteikumi” 

MKN 628  14.10.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pa!valdību teritorijas 
attīstības plāno!anas dokumentiem” 

MKN 970  25.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 
attīstības plāno!anas procesā” 

RAL   21.03.2002. Reģionālās attīstības likums 

TAPL  13.10.2011. Teritorijas attīstības plāno!anas likums 

RPRAP Rīgas plāno!anas reģiona Attīstības padome 
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Jelgavā 
 
Datums skatāms laika zīmogā Nr.JNP/3-18/22/463 
Uz. 08.04.2022. Nr. 1.1-22/22N-1964 

Jūrmalas pilsētas pa"valdībai 
_DEFAULT@90000056357 

 
 

 

Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029.gadam  

1.redakcijas un Stratēģiskās ietekmes uz vidi 1. redakcijas publisko apsprie!anu 

 
 

 
Jelgavas novada pa!valdība (turpmāk – pa!valdība) saņēma un izvērtēja Jūsu iesniegtos 

dokumentus par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam 1.redakciju 
(turpmāk – Attīstības programma) un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 
1. redakciju. 

Pa!valdība norāda, ka Jūrmalas valstspilsētas teritorija robe"ojas ar Rīgas valstspilsētu un 
Tukuma, Mārupes novadiem, un tai nav kopīgas robe"as ar Jelgavas novadu. Jūrmalas 
Attīstības programmā nav iekļauta sadarbība ar Jelgavas novadu.  

Kā iespējamo kopīgas sadarbības teritoriju Pa!valdība saskata Ķemeru nacionālo parku. 
Ņemot vērā augstāk minēto Pa!valdībai nav citu priek!likumu vai ierosinājumu par 

Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmu 2023. – 2029.gadam 1. redakciju un Stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma 1. redakciju. 
 
 
 
 
Ar cieņu, 
Izpilddirektore    Līga Lonerte  
 
 
 
 
 

Zane Laiviņa,  
25660002 
 
 



 
 

 

Mārupē 
10.05.2022. Nr. 1/2.1-2/302 
Uz 08.04.2022 Nr. 1.1-22/22N-1964 

 
 

Jūrmalas valstspilsētas pa!valdībai 
pasts@jurmala.lv 

 
Kopija: 

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas  
Attīstības pārvaldei 
attistiba@jurmala.lv 

 
 
Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029.gadam 1.redakcijas un 
Stratēģiskās ietekmes uz vidi 1. redakcijas publisko apsprie!anu 

 
Mārupes novada pa!valdība ir saņēmusi Jūrmalas valstspilsētas pa!valdības 2022.gada 

8.aprīļa vēstuli Nr. 1.1-22/22N-1964 par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–
2029.gadam 1.redakcijas un stratēģiskās ietekmes uz vidi 1. redakcijas publisko apsprie!anu, 
un par iespēju sniegt priek!likumus par !iem dokumentiem.  

Mārupes novada pa!valdība ir iepazinusies ar Jūrmalas valstspilsētas pa!valdības 
attīstības plāno!anas dokumentiem, un atzinīgi novērtē iekļautās sadarbības iespējas ceļu un 
veloceļu infrastruktūras, sabiedriskā transporta, Jaundubultu !ķērsojuma, Lielupes sniegto 
iespēju, sociālo pakalpojumu attīstībā, izglītības, kultūras, sporta, tūrisma, pārvaldības, 
uzņēmējdarbības un iek!ējo ūdeņu apsaimnieko!anas jomās. Vienlaikus vēlamies vērst 
uzmanību, ka Mārupes novads atbalstītu kopīgu sadarbības projektu īsteno!anu viedo 
risinājumu ievie!anai pa!valdībās. 

 
 

Izpilddirektors          K.Ločs 
 
 

Rubīna Kiukucāne, 20219772 

gerda.rubina-kiukucane@marupe.lv 
 
 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DRO"U ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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TUKUMA  NOVADA  PA!VALDĪBA 
Iestādes reģistrācijas Nr. 90000050975 

Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 

Tālrunis 63122707, mobilais tālrunis 26603299, 29288876 

www.tukums.lv     e-pasts: pasts@tukums.lv 

 
Tukumā 

 Nr. TND/6-19/22/2510 
Uz 08.04.2022 Nr. 1.1-22/22N-1964 

  

 Jūrmalas valstspilsētas Administrācijai 
Jomas iela 1/5, 

Jūrmala, LV-2015 
 
Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas  
2023. – 2029.gadam 1.redakcijas un Stratēģiskās  
ietekmes uz vidi 1. redakcijas publisko apsprie"anu 
 

Tukuma novada pa!valdība ir saņēmusi Jūsu 2022. gada 8. aprīļa vēstuli Nr. 1.1-22/22N-
1964 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam 1. redakcijas un 
Stratēģiskās ietekmes uz vidi 1. redakcijas publisko apsprie!anu” un iepazinusies ar Jūrmalas 
valstspilsētas izstrādāto attīstības programmas 2023. – 2029. gadam 1.redakciju un Stratēģiskās 
ietekmes uz vidi 1. redakciju. Novērtējam to, ka Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmā ir 
iekļautas veicināmās sadarbības starppa!valdību līmenī, kuras aktuālas arī Tukuma novadam, t.i.: 

- ceļu un veloceļu infrastruktūras attīstība,  
- veloceliņa Ķemeri – Smārde izbūve gar dzelzceļa sliedēm; 
- sabiedriskā transporta attīstība – īpa!i dzelzceļa; 
- savienojamības izveide ar lidostu “Jūrmala” Tukuma novada Smārdes pagastā; 
- sadarbība izglītības jomā; 
- sadarbība kultūras un sporta pasākumu organizē!anā un tūrisma piedāvājuma 

izstrādē; 
- pieredzes apmaiņa pārvaldības jomā, īpa!i plāno!anas dokumentu ievie!anas 

uzraudzības sistēmas darbība un tās savietojamība ar bud"eta plāno!anu un bud"eta izpildes 
uzraudzību; 

- sociālo pakalpojumu tīkla attīstība; 
- uzņēmējdarbības vides attīstība ar mērķi veicināt ekonomisko aktivitāti un radīt 

jaunas darbavietas. 
Tā kā pa!valdības robe"ojas Ķemeru nacionālā parka teritorijā un Rīgas jūras līča 

piekrastes joslas teritorijā, aktuāli būtu arī pa!valdību sadarbības projekti vides aizsardzības un 
piekrastes apsaimnieko!anas jomā.  

Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmā AP2029 ir izvirzītās septiņas vidējā termiņa 
prioritātes: 

1. (P) Klimatnoturīga pilsētvide;  
2. (I) Konkurētspējīga, pieejama un iekļaujo!a izglītība;  
3. (L) Laikmetīga kultūra;  
4. (S) Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai;  
5. ( Ē) Ērta un integrēta mobilitāte;  
6. (T) Tūrisms kūrortpilsētas konkurētspējai;  
7. (A) Atvērta un gudra pārvaldība. 
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Saskaņā ar nosauktajām prioritātēm, Tukuma novada pa!valdība izsaka vēlmi sadarboties 
vides aizsardzības jomā, starpnovadu līmeņa veloceliņu izbūves veicinā!anā, viedo risinājumu 
ievie!anā, atsevi!ķu kopīgu tūrisma, kultūrvēstures un rekreācijas objektu un mar!rutu 
izveido!anas projektos, kā arī kultūras un sporta projektos. 

 
 

Izpilddirektora vietnieks Egīls Dude 
 
 
Zīverte 29330697 
vija.ziverte@tukums.lv 



Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, e-pasts pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīgā 

22.07.2022  

Atzinums Nr. 4-03/14/2022 
 

Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam 
Vides pārskatu 

Vides pārskata izstrādātāja: 

Jūrmalas valstspilsētas pa!valdība, reģistrācijas Nr. 40900036698, Jomas iela 1/5, Jūrmala, 
LV – 2015, e–pasts: pasts@jurmala.lv. 

Vides pārskata sagatavotāja: 

Inga Gavena, e–pasts: inga.gavena@gmail.com. 

Plāno!anas dokuments: 

Jūrmalas valstspilsētas attīstības programma 2023.–2029. gadam 

2022. gada 4. jūlijā Jūrmalas valstspilsētas pa!valdība (turpmāk – Izstrādātāja) Vides 
pārraudzības valsts birojā (turpmāk – Birojs) ir iesniegusi plāno!anas dokumenta “Jūrmalas 
valstspilsētas attīstības programma 2023.–2029. gadam” (redakcija 2.0) (turpmāk – 
Programma) stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – Stratēģiskais novērtējums) 
vides pārskata projektu (turpmāk – Vides pārskats). Vides pārskatu sagatavoja vides jomas 
eksperte Inga Gavena (turpmāk – Sagatavotāja). 

Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Novērtējuma likums) 23.5 panta sestā 
daļa noteic, ka Birojs sniedz atzinumu par vides pārskatu, ņemot vērā vides pārskata atbilstību 
normatīvo aktu prasībām un izraudzītā risinājuma pamatojumu, kā arī nosaka termiņus, kādos 
izstrādātājs pēc plāno!anas dokumenta apstiprinā!anas iesniedz kompetentajai institūcijai 
ziņojumu par plāno!anas dokumenta īsteno!anas tie!u vai netie!u ietekmi uz vidi, arī vides 
pārskatā neparedzētu ietekmi. Turpat noteikts, ka gadījumā, ja izraudzītais risinājums nav 
pietiekami pamatots, Birojs atzinumā norāda iebildumus, kas ņemami vērā, lemjot par 
plāno!anas dokumenta apstiprinā!anu. 

"is Biroja atzinums par Vides pārskata projektu sagatavots atbilsto!i Novērtējuma likuma 
23.5 panta sestās daļas prasībām, vērtējot izraudzītā risinājuma pamatojumu un tā ietekmes uz 
cilvēku veselību un vidi būtiskumu, un tajā ietverti iebildumi, kas ņemami vērā, lemjot par 
plāno!anas dokumenta apstiprinā!anu. 

I. Vides pārskatā ietvertā informācija un izraudzītā risinājuma pamatojums: 

Plāno!anas dokumenta Vides pārskats atbilsto!i Ministru kabineta 2004. gada 23. marta 
noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” IV 
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nodaļas “Vides pārskatā iekļaujamā informācija” (turpmāk – Noteikumi Nr.157) 8. punktā 
noteiktajam ietver !ādu informāciju: 

1. Plāno!anas dokumenta galvenie mērķi, risinājumi un iespējamās alternatīvas 

1.1. Programma ir Jūrmalas pilsētas1 pa!valdības2 vidēja termiņa attīstības plāno!anas 
dokuments, kurā noteikti pilsētas stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes, rīcības virzieni 
un veicamās darbības, lai sasniegtu noteiktos mērķus. Programmā tiek ietverta pa!reizējās 
situācijas analīze, tendences un prognozes, Rīcības plāns, Investīciju plāns, īsteno!anai 
nepiecie!amo resursu apjoms un Programmas īsteno!anas uzraudzības kārtība. 
Programmas izstrādē ir ņemta vērā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 
2030.  gadam (Latvija 2030), Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam, 
Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam un Jūrmalas pilsētas 
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam izvērtējums, Rīgas plāno!anas reģiona (t.sk. 
Rīgas metropoles areāla) attīstības plāno!anas dokumenti, kā arī Eiropas Savienības 
(turpmāk – ES) prioritātes plāno!anas periodam no 2021. gada līdz 2027. gadam un 
globālie ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi.  

1.2. Vides pārskats ir izstrādāts, pamatojoties uz Biroja 2021. gada 16. jūlija lēmumu Nr. 4–
02/663. Stratēģiskā novērtējuma mērķis ir integrēt vides aspektus Programmas plāno!anā 
un lēmumu pieņem!anā, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību.  

1.3. Pamatojoties uz Programmā izvirzīto pilsētas attīstības virsmērķi valstspilsētas attīstībai 
un jūrmalnieku dzīves kvalitātes uzlabo!anai, tajā ir noteiktas !ādas prioritātes ar attiecīgi 
pakārtotiem rīcības virzieniem:  

1.3.1. 1. Prioritāte Klimatnoturīga pilsētvide ar rīcības virzieniem: 1) (P1) Pilsētas 
labiekārtojums – publiskā ārtelpa; 2) (P2) Pielāgo!anās klimata pārmaiņām; 3) (P3) 
Klimatneitrāla un resursu efektīva apsaimnieko!ana un 4) (P4) Ēku 
energoefektivitātes cel!ana.  

1.3.2. 2. Prioritāte Konkurētspējīga, pieejama un iekļaujo!a izglītība ar rīcības 
virzieniem: 1) (I1) Augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību orientēti pedagogi; 
2) (I2) Izglītības satura un procesa attīstība; 3) (I3) Augstu sasniegumu veicinā!ana 
profesionālās ievirzes izglītībā un 4) (I4) Intere!u izglītības, mū#izglītības un brīvā 
laika iespēju integrācija (t.sk. darbs ar jaunatni).  

1.3.3. 3. Prioritāte Laikmetīga kultūra ar rīcības virzieniem: 1) (L1) Kultūras pieejamība 
un sabiedrības līdzdalība; 2) (L2) Izcilība un starptautiskā konkurētspēja un 3) (L3) 
Vēsturiskais mantojums un laikmetīga kultūrvide kā pilsētas identitāte. 

1.3.4. 4. Prioritāte Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai ar rīcības virzieniem: 1) (S1) 
Kvalitatīvs sociālais atbalsts; 2) (S2) Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi; 
3) (S3) Veselīga dzīvesveida sekmē!ana; 4) (S4) Dro!as pilsētvides attīstī!ana; 
5) (S5) Iekļaujo!a un saliedēta sabiedrība un 6) (S6) Mājokļu politikas īsteno!ana. 

1.3.5. 5. Prioritāte Ērta un integrēta mobilitāte ar rīcības virzieniem: 1) (Ē1) Kvalitatīva 
un dro!a satiksmes infrastruktūra un 2) (Ē2) Multimodāls sabiedriskais transports kā 
pilsētas transporta mugurkauls. 

1.3.6. 6. Prioritāte Tūrisms kūrortpilsētas konkurētspējai ar rīcības virzieniem: 1) (T1) 
Daudzveidīgs un kvalitatīvs tūrisma piedāvājums; 2) (T2) Uzņēmējdarbībai 
pievilcīga vide un 3) (T3) Kūrortpilsētas starptautiskā konkurētspēja. 

                                                           
1 Kop! 2021. gada 1. jūlija – Jūrmalas valstspilsēta (https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-
apdzivoto-vietu-likums (skatīts 11.07.2022.). 
2 Kop! 2021. gada 1. jūlija – Jūrmalas valstspilsētas pa!valdība (Turpat skatīts 11.07.2022.). 
3 Lēmums pieejams: https://www.vpvb.gov.lv/lv/lemumi (skatīts 11.07.2022.). 
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1.3.7. 7. Prioritāte Atvērta un gudra pārvaldība ar rīcības virzieniem: 1) (A1) Mūsdienīga 
pilsētas pārvaldība – skaidri, caurspīdīgi un efektīvi procesi; 2) (A2) Ilgtspējīga 
pilsētas attīstības plāno!ana; 3) (A3) Informēta un pilsoniski aktīva sabiedrība un 
4) (A4) Sadarbība ar Latvijas pa!valdībām un institūcijām, kā arī starptautiskā 
sadarbība. 

1.4. Plāno!anas dokumentam nav ietvertas alternatīvas to ievie!anai. Plāno!anas dokumenta 
izstrādes gaitā sadarbībā ar sabiedrības un nevalstiskās organizācijas pārstāvjiem tika 
izvērtēti un izvēlēti optimāli risinājumi, ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes, pa!valdības 
nostādnes un teritorijas ilgtspējīgas attīstības nosacījumus. Kā norādīts Vides pārskatā, 
tad Dabas aizsardzības pārvalde 2022. gada 31. maija atzinumā Nr. 4.8/3187/2022–N 
“Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam 1. redakciju un 
vides pārskatu” aicinājusi plāno!anas dokumentā izmantot terminu Ekosistēmu 
pakalpojumi, tai skaitā ietverta rekomendācija: “Aicinām P 2.1. vai P 2.3. sadaļā ietvert 
rīcību “Veikt ekosistēmu pakalpojumu izvērtējumu pilsētā, izmantojot to par pamatu 
ilgtspējīgu lēmumu pieņem!anā par pilsētas turpmāko attīstību”. Tomēr plāno!anas 
dokumenta izstrādē iesaistītā darba grupa, izvērtējot iespējamo ekosistēmu pakalpojumu 
identificē!anas, kvantificē!anas (piemēram, to finansiālo ieguldījumu / izmaksu aprēķinā) 
sare#ģītību, konstatēja, ka vismaz pagaidām Latvijas plāno!anā !ī pieeja netiek pla!i 
izmantota un ekosistēmu pakalpojumu aprēķiniem nav vienotas metodoloģijas, tāpēc tika 
pieņemts lēmums neiekļaut Programmā !ādu rīcību Investīciju projektu rīcības 
īsteno!anai. 

1.5. Saistībā ar plānotajām prioritātēm un attīstības virzieniem, kā arī plāno!anas dokumenta 
iespējamām alternatīvām Birojs sniedz savu viedokli: 

1.5.1. Atbilsto!i Noteikumu Nr. 157 7.1 punktā noteiktajam Vides pārskatā identificē, 
apraksta un izvērtē plāno!anas dokumenta un iespējamo alternatīvu ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā plāno!anas dokumenta izstrādes mērķus un teritoriju, kura varētu tikt 
ietekmēta. Prasību par alternatīvas iekļau!anu Vides pārskatā nosaka arī Noteikumu 
Nr. 157 8. punkts. Līdz ar to da#ādu risinājumu novērtē!ana izriet no normatīvo aktu 
prasībām un Stratēģiskā novērtējuma mērķis ir izvēlēties un pamatot piemērotāko 
risinājumu. 

1.5.2. Birojs konstatē, ka konkrētajam plāno!anas dokumentam alternatīvu novērtējums 
Vides pārskatā nav sniegts. Vienlaicīgi Birojs vēr! uzmanību uz to, ka iespējamo 
alternatīvu novērtējums nenozīmē, ka būtu jānovērtē iespējamas alternatīvas 
Programmas izstrādei kā tādai (salīdzinot to ar eso!o situāciju), bet gan, ka 
vērtējamas ir alternatīvas veidiem un pasākumiem, ar kādiem noteiktajos attīstības 
virzienos varētu sasniegt plāno!anas mērķus. Turklāt alternatīvos risinājumus nav 
nepiecie!ams izvērtēt pilnīgi katram pasākumam, bet gan tiem, kas saistīti ar ietekmi 
uz vidi, kur apsvērtas un iespējamas alternatīvas. Plāno!anas dokumentu izstrādes 
gaitā daudzveidīgi un da#ādi risinājumi vienmēr tiek apsvērti, gala variantā 
pasākumu plānā iestrādājot tikai tos, kas novērtēti kā sasniedzamajam mērķim, 
situācijai un pieejamam finansējumam atbilsto!ākie. Stratēģiskā novērtējuma 
uzdevums ir !īs da#ādās idejas un alternatīvas izgaismot un parādīt arī Vides 
pārskatā, salīdzināt tās no vides ieguvumu viedokļa, pamatot, kādēļ tie!i konkrētais 
pasākums izvēlēts kā pamatotākais. Tādēļ arī Noteikumu Nr. 157 8.7. punkts paredz, 
ka Vides pārskatā nepiecie!ams atspoguļot, kādi plāno!anas risinājumi plānojuma 
izstrādes procesā vērtēti, un, veicot izsvērtu salīdzinājumu, pamatot konkrēto 
risinājumu (!ajā gadījumā – konkrēto rīcības virzienu ar uzdevumiem) izvēli. 
Plāno!anas dokumenta īsteno!anas alternatīvu vērtējums ir neatņemama Stratēģiskā 
novērtējuma sastāvdaļa, kad salīdzinājumu kontekstā ar sasniedzamajiem 
mērķiem – jāatspoguļo, kā nonākts pie secinājuma, ka Programmā noteikto mērķu 
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sasnieg!anai nosakāmas tie!i konkrētās atbalstāmās darbības. Konkrētajā gadījumā 
Izstrādātāja nav izmantojusi tās iespējas, ko sniedz Stratēģiskais novērtējums, lai pie 
nepiecie!amības būtu iespēja elastīgāk mainīt kādu no plānotajām aktivitātēm un tur 
plānoto finan!u ieguldījumu, ja tiktu konstatēts, ka darbību īsteno!ana var negatīvi 
ietekmēt vidi (piemēram, attiecībā uz īpa!i aizsargājamām dabas teritorijām un 
citām dabas vērtībām). 

2. Eso!ā vides stāvokļa apraksts, īpa!i teritorijās, kuras plāno!anas dokumenta 
īsteno!ana var būtiski ietekmēt, un iespējamās izmaiņas, ja plāno!anas dokuments 
netiktu īstenots 

2.1. Vides pārskatā iekļauta publiski pieejamā valsts, reģiona, pa!valdības u.c., tostarp VSIA 
“Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC),  informācija 
par eso!o vides stāvokli, analizējot pieejamo informāciju par eso!o vides stāvokli 
teritorijās, kuras plāno!anas dokumenta īsteno!ana var būtiski ietekmēt:  

2.1.1. Jūrmalas galvenā priek!rocība ir atra!anās ģeogrāfiski nozīmīgā vietā, Latvijas 
centrālajā daļā starp Lielupi un Rīgas jūras līci. Nozīmīgākā saistība Jūrmalai ir ar 
Rīgu, ko savieno gan elektriskā dzelzceļa līnija Torņakalns–Tukums II, gan valsts 
galvenais autoceļ! Rīga–Ventspils E22/A10. Pilsētas raksturīga iezīme ir salīdzino!i 
pla!a pludmale ar piekrastes kāpu un kāpu masīvu miju, kā arī vienlaidu me#u 
masīvi (Bolderājas kāpu, Slēpera purva, Sēņu kalna, Druvciema un Krastciema 
me#i, Ķemeru un Jaunķemeru me#i). Pilsētas lielu teritorijas daļu veido pla!as dabas 
teritorijas – ~64,7 km2 (64 % no pilsētas kopējās platības). 

2.1.2. Jūrmalas teritorija ietilpst Lielupes upju baseina apgabalā un tās virszemes ūdeņu 
tīklu veido Lielupe, Vecslocene, Vēr!upīte, Slokas ezers, Aklais ezers, Akacis, 
Melnezers un Varkaļu kanāls. Lielākā ūdenstece Jūrmalas pilsētā ir Lielupe, kas ir 
viens no nozīmīgākajiem Jūrmalas pilsētas ūdens resursiem, veidojot ainavisku vidi, 
izmantojot piekrasti un tās ūdeņus rekreācijai, ūdens aktivitātēm (sporta aktivitātes, 
mak!ķerē!ana, peldē!ana) un kuģo!anas satiksmei. Lielupes upju baseina apgabala 
apsaimnieko!anas plānā 2016.–2021. gadam (turpmāk – UBAP) Lielupe Jūrmalas 
teritorijā noteikta kā stipri pārveidots ūdensobjekts L100SP ar vidēju ekoloģisko 
kvalitāti un vidēju ekoloģisko potenciālu. Pieejamie izvērtējumi liecina par biogēno 
vielu – slāpekļa un fosfora – paaugstinātām koncentrācijām, būtisku izkliedētā un 
punktveida piesārņojumu, kā arī morfoloģisko slodzi. Kā norādīts Vides pārskatā – 
laika posmā no 2009. gada līdz 2016. gadam nav novērojamas Lielupes ūdens 
kvalitātes būtisku izmaiņu tendences. 

2.1.3. 2021. gadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūrmalā noteiktas !ādas publiskās 
peldvietas Rīgas Jūras līcī: Asari, Bulduri, Dubulti, Dzintari, Jaunķemeri, Kauguri, 
Lielupe, Majori, Mellu#i, Pumpuri, Vaivari, kā arī viena peldvieta Lielupē – “Ezeru 
ielas peldvieta”. Peldūdeņu kvalitātes monitorings tiek veikts regulāri visās 
Jūrmalas oficiālajās peldvietās, kā arī pa!valdība veic papildus peldūdens kvalitātes 
monitoringu vairākās vietās Lielupē, Dubulti (Viesītes ielas galā), Majori (pretī 
Plūdu ielai) un Slokas karjerā. 2019. gada peldsezonā starptautiskā Zilā karoga 
statusu ieguva septiņas peldvietas: Kauguros, Jaunķemeros, Mellu#os, Dubultos, 
Majoros, Dzintaros un Bulduros. Valsts un pa!valdības monitoringa ietvaros 
Jūrmalas pilsētas publisko peldvietu ūdens kvalitāte pārsvarā bijusi izcila un laba, 
izņemot 2019. gadā peldvietā “Vaivari”, kur vienreiz sezonā konstatēta 
paaugstināta Escherichia coli koncentrācija. 2017., 2018. un 2019. gadā  Zilā 
Karoga sertifikāts tika pie!ķirts jahtklubam “Jūrmala”, bet no 2020. gada Jūrmala 
ir izstājusies no Zilo karogu programmas. 

2.1.4. Lielupes upju baseinu apgabalā Jūrmalas teritorijā tiek izdalītas !ādas applūsto!ās 
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un applū!anas riska teritorijas: 1) palieņu teritorijas, kas ir upes vai ezera ielejas 
daļa, kura applūst plūdu gadījumā un 2) jūras uzplūdu apdraudētās teritorijas, kur 
stipru vēju laikā ieplūst jūras ūdeņi, kā arī jūras krastu erozija un applū!ana. 
Applūsto!ās teritorijas aizņem Lielupes palieni pie Slokas, palieņu pļavas pie 
Krastciema, starp Valteriem un Druvciemu, pie Jaundubultiem, no Majoriem līdz 
Bulduriem, pie Priedaines un pirms Lielupes ietekas jūrā pie Buļļuciema, nelielas 
joslas (da#u metru platumā) Lielupes krasta nogāzēs. Vietās, kur Lielupes krastā ir 
izveidoti stiprinājumi erozijas novēr!anai (piemēram, Dubultos – Majoros, 
Druvciemā) vai piestātņu krasta nostiprinājumi (piemēram, Slokā, Jūrmalas ostā, 
Lielupē – Stirnuragā), kas robe#ojas ar Lielupes ūdens līmeni, applūsto!as teritorijas 
robe#a ir līnija, kas iet pa vertikālā nostiprinājuma iek!ējo malu (Lielupes pusē), bet 
vietās, kur upes ūdens parastos apstākļos nesasniedz nostiprinājumu, applūsto!a 
teritorija ir josla starp ūdens līniju un nostiprinājuma iek!ējo malu. Applūsto!ās 
teritorijas ir arī Slokas ezera, Vecslocenes un Vēr!upītes palienes, kas, izņemot 
Veslocenes lejteci, atrodas Ķemeru nacionālā parka teritorijā. Jūrmalas 
valstspilsētas teritorijā uzplūdi no jūras rada lielāku ūdens līmeni lejtecē, bet pali – 
aug!tecē. Lielupes labajā krastā atrodas augstas kāpas, tādēļ tajā ir relatīvi maz 
applūsto!u teritoriju. Kreisajā krastā, kur atrodas lielākā daļa Jūrmalas teritorijas, ir 
daudz palieņu pļavu, kuras lielākoties nav apbūvētas. Taču ir daudzi rajoni, kuros 
privātmājas būvētas zemākos apvidos, kuros ir liels plūdu apdraudējums, īpa!i 
izceļamas ir Lielupei tuvās Vikingu, Matro#u, Ganu, Zvejas, Palienes, Viesītes, 
Saulgrie#u, Rītupes, Prāmju un Linu ielas. Jūrmalas valstspilsētas pa!valdība veic 
ikgadējus (vienu reizi gadā/pavasarī) padziļinā!anas darbus Lielupes grīvā. "is 
pasākums ir ar būtisku pozitīvu ietekmi: kuģo!anas sezonas laikā upes dziļums 
neaizsērē un spēj pildīt savu funkciju līdz kārtējiem pavasara padziļinā!anas 
darbiem, tādējādi tiek mazināts arī palu izraisīto plūdu risks. Tāpat uzmanība vērsta 
uz eso!o ielu pārbūvi, nodro!inot tās arī ar dambja funkciju, kā arī jauno ielu – 
dambju būvniecību, eso!o un jaunu krasta stiprinājumu izbūvi, caurteku – regulatoru 
izveido!anu. "os pasākumus rekomendēts īstenot lielākoties Lielupes kreisajā krastā 
posmos Bulduri–Majori, Dubulti–Druvciems, Krastciems, Sloka, Bra#ciems, kā arī 
atsevi!ķos posmos Lielupes labajā krastā.  

2.1.5. Kā atzīmēts Vides pārskatā, tad Jūrmalas kā kūrorta un rekreācijas centra lielākā un 
unikālā vērtība ir ar sērūdeņradi bagātie minerālūdeņi, bet to apsaimnieko!anai un 
aizsardzībai netiek pievērsta nekāda vērība ne pa!valdībā, ne Ķemeru nacionālā 
parka administrācijā. Būtisku negatīvu ietekmi uz sērūdeņra#a veido!anos un 
hidrodinamiskajiem apstākļiem atstājusi pēdējos gados Jūrmalas valstspilsētas 
pa!valdības veiktā Ķemeru infrastruktūras un Ķemeru parka pārbūve un 
restaurācija. Saskaņā ar Derīgo izrakteņu krājumu bilancē ietverto informāciju ar 
sērūdeņradi bagātā sulfātu iesāļūdens ieguve 2020. gadā veikta divos urbumos 
atradnē “Ķemeri” (Jaunķemeri). Hlorīdu sāļūdens ieguve tiek veikta divās 
atradnēs – “Jaunķemeri”, Dzintarkrasts (713034) sanatorija “Jantarnij bereg” un 
“Vaivari 1” (713040), VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””. 
Hlorīdu sālsūdens ieguve tiek veikta vienā atradnē “Jaunķemeri 1” (713033). 
Dziedniecības dūņu krājumi atrodas Slokas purvā. Pa!laik tiek izmantota ļoti neliela 
daļa no pieejamajiem minerālūdens un dūņu resursiem, vienlaikus platībās, kur 
veidojas sērūdeņradis, atbilsto!a  apsaimnieko!ana netiek nodro!ināta. 

2.1.6. Dzeramā ūdens apgādi nodro!ina Jūrmalas valstspilsētas pa!valdības 
kapitālsabiedrība SIA “Jūrmalas ūdens”. Dzeramā ūdens ieguvei izmantojamo 
pazemes ūdeņu atbilstība dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām ir 
atbilsto!a, izņemot paaugstinātais dzelzs un sulfātu saturs, ko veido pazemes ūdeņu 
dabiskais sastāvs. Jūrmalas ūdensgūtnēs izmantojamā pazemes ūdens dzelzs saturs 
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ir 0,25–2,4 mg/l, sulfātu saturs – 472 mg/l. Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības 
projektos tiek ieviesti pasākumi patērētājiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes 
uzlabo!anai. Ūdens kvalitāte pilsētā būtiski uzlabojās pēc atdzel#o!anas staciju 
izbūves Kauguros un pārbūves Dzintaros un Jaundubultos. Uzstādītās nanofiltrācijas 
iekārtas novēr! sulfātu, kalcija un magnija jonu paaugstināto saturu dzeramajā ūdenī 
un padara ūdeni mīkstāku. 

2.1.7. Jūrmalā ir 385 arhitektūras pieminekļi, 11 pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijas, 
50 mākslas pieminekļi, 5 vēstures pieminekļi un 2 arheoloģijas pieminekļi. 
Dominējo!ais vairākums Jūrmalas aizsargājamās vēsturiskās apbūves ir koka 
dzīvojamās ēkas. Tāpat pilsētā ir saglabājies vairāk nekā 4000 vēsturiskai 
arhitektūrai atbilsto!u ēku.  

2.1.8. Jūrmalā īpa!a loma ir Rīgas līča piekrastei, kas ir unikāls dabas rajons Latvijā ar 
īpatnējiem, tikai jūras piekrastēm raksturīgiem veidojumiem. Tāpat pilsētas 
teritorijā ievērojamās platībās sastopami īpa!i aizsargājami biotopi un izveidotas 
vairākas īpa!i aizsargājamas dabas teritorijas (turpmāk – ĪADT), kas aizņem 37 % 
jeb 37,5 km2 no Jūrmalas kopējās platības. Jūrmalā atrodas !ādas ĪADT: Ķemeru 
nacionālais parks (Natura 2000 teritorija), dabas liegums “Lielupes grīvas pļavas” 
(Natura 2000 teritorija), dabas liegums “Darm!tates prie"u audze”, dabas parks 
“Ragakāpa” (Natura 2000 teritorija), aizsargājamā jūras teritorija “Rīgas līča 
rietumu piekraste” (Natura 2000 teritorija) un ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais 
dabas piemineklis “Buļļu kāpas”. Bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgas ir vecas 
me#audzes, kas veido 16 % me#aud#u no kopējās me#a platības pilsētā un ir vecākas 
par 150 gadiem, bet gandrīz 5 % me#aud#u ir vecākas par 200 gadiem. 2014. gadā 
izstrādāts pētījums “Jūrmalas pludmales biotopu kartē!ana pludmales joslai”, kas 
tiek ņemts vērā turpmākajos pludmales zonas attīstības projektos.  

2.1.9. Kā riska teritorijas Vides pārskatā ir norādītas dabas apstākļu radītās: Rīgas līča 
pamatkrasta erozijas teritorijas, Lielupes krasta erozijas teritorijas, applūsto!as 
teritorijas un smil!u sanesumi Lielupes grīvā. Vides pārskatā rekomendēts izvērtēt 
un atsevi!ķos posmos īstenot !ādus in#eniertehniskos risinājumus pludmales kāpu 
un būvju nostiprinā!anai: 1) intensīvas erozijas posmos, pamatojoties uz 
modelē!anu, veikt smil!u izbēr!anu akvatorijā, papildinot gar krasta sane!u plūsmu; 
2) pludmales kāpu nostiprinā!anai izmantot kārklu stādījumus un smilts piebēr!anu; 
3) pludmales kāpu nostiprinā!anai veidot atbilsto!us gājēju celiņus un kāpnes; 
4) gājēju celiņu izveide pludmalē; 5) pludmales kāpu un būvju nostiprinā!ana ar 
atbalsta sienu un 6) pludmales kāpu un būvju nostiprinā!ana ar laukakmeņiem un 
gabioniem. 

2.1.10. Nozīmīgākais atmosfēras gaisa piesārņojuma avots Jūrmalā ir autotransports, tā 
emisijās piesārņojo!as vielas ir slāpekļa oksīdi, putekļi un oglekļa monoksīds. 
Jūrmalas teritorijas plānojuma izstrādei 2009.–2021. gadam, ņemot vērā transporta 
intensitātes autoceļa A10 Rīga–Ventspils un autoceļa P128 Sloka – Talsi ievadā 
Jūrmalā, maģistrālā ielu tīkla izvietojumu un transporta līdzekļu vecuma sastāvu, kā 
arī stacionāro avotu izme!us, ir veikta gaisa piesārņotājvielu izklie#u modelē!ana. 
Pēc iegūtajiem aprēķinu rezultātiem tika secināts, ka Jūrmalā gaisa piesārņojuma 
pārsniegumu nav. Lielākais punktveida gaisa piesārņojuma avots ir SIA “Jūrmalas 
siltums” katlu māja “Kauguri”, Lībie!u ielā 9. Pārējās katlu mājas ir nelielas un 
nerada nozīmīgu gaisa piesārņojumu pilsētā. Lai nodro!inātu kvalitatīvu vidi kūrortu 
attīstībai pilsētā, nākotnē katlu mājās vēlams pilnībā nomainīt sēru saturo!o 
kurināmo pret videi draudzīgāku (dabas gāzi vai biomasu). 

2.1.11. Jūrmalas teritorijā kā būtiskākie slodzi uz virszemes ūdeņiem rado!ie aspekti 
Stratēģiskā novērtējuma ietvaros definēti notekūdeņu novadī!ana virszemes 
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ūdensobjektos. Atbilsto!i SIA “Jūrmalas ūdens” sniegtajai informācijai (uz 
2022. gada 1. janvāri) centralizētā notekūdeņu savāk!anas sistēma Jūrmalas pilsētā 
apkalpoja aptuveni 41 tūkstoti jeb 74 % Jūrmalas iedzīvotāju. Pārējie pilsētas 
iedzīvotāji un uzņēmumi izmanto individuālos kanalizācijas risinājumus. Pēc 
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas īsteno!anas (2022. gadā 
plānots pabeigt) pakalpojuma pārklājums aptvers ūdensapgādes tīkliem 98 % un 
sadzīves kanalizācijas novadī!anai 98 % no visas pilsētas teritorijas. Pavisam 
Jūrmalas pilsētas teritorijas virszemes ūdeņos notekūdeņi 2009. gadā tika izvadīti 
se!ās vietās: normatīvi tīri komunālie notekūdeņi Lielupē no Slokas notekūdeņu 
attīrī!anas iekārtām (turpmāk – NAI), Vecslocenē no SIA “Saiva Textile” NAI un 
meliorācijas grāvī Vaivaros no rehabilitācijas centra “Vaivari” NAI, Rīgas līcī no 
sanatorijas “Belorusija” un meliorācijas grāvī Jaunķemeros no sanatorijas 
“Jaunķemeri” un normatīvi netīri komunālie notekūdeņi Lielupē no SIA 
“Sabiedrība SVA” NAI (biju!ās Slokas papīrfabrikas NAI). Jūrmalā ir uzlabota 
notekūdeņu attīrī!anas efektivitāte līdz ar Slokas NAI darbības uzsāk!anu, no tām 
Lielupē tiek novadīti notekūdeņi, kuru kvalitāte atbilst normatīvo aktu prasībām. 

2.1.12. Informāciju par trok!ņa līmeņiem pilsētā galvenokārt sniedz Rīgas aglomerācijas 
stratēģiskās trok!ņu kartes, kurās ietverta arī Jūrmalas valstspilsētas teritorija no tās 
austrumu malas līdz Majoriem (ieskaitot), un nelielā pilsētas daļā Bra#ciemā – VAS 
“Latvijas Valsts ceļi” trok!ņu stratēģiskās kartes valsts autoceļam A10, tās 
atspoguļo situāciju 2006. gadā. Kartētajā Jūrmalas daļā maģistrālo ielu un dzelzceļa 
līnijas Torņakalns–Tukums II apkārtnē pārsvarā ir konstatēti trok!ņu robe#lielumu 
pārsniegumi no 5 līdz 10 dB. Lielāki trok!ņa robe#lielumu pārsniegumi ir vakaros – 
līdz pat 20 dB vakaros un naktīs – 25 dB naktīs. Dienā maģistrālo ielu krustojumu 
apkārtnē trok!ņa robe#lielumi tiek pārsniegti par 15 dB. Pla!āku teritoriju trok!ņa 
robe#lielumu pārsniegumi skar Majoros Lienes ielas, Jomas ielas un Z. Meierovica 
prospekta apkārtnē. Izvērtējot iegūtos trok!ņa kartē!anas rezultātus, !ī teritorija ir 
iedalīta III prioritātes aglomerācijas nozīmes akustiskā diskomforta zonā. Autoceļa 
A10 ievada apkārtnē Bra#ciemā apmēram 350 m platā joslā no autoceļa trok!ņa 
līmenis pārsniedz 55 dB, apmēram 100 m attālumā – 65 dB un sasniedz 75 dB – 
autoceļa nodalījumā. Izvērtējot autoceļa A10 radīto troksni, Bra#ciema teritorijā uz 
austrumiem no autoceļa A10 ir izdalīta akustiskā trok!ņa diskomforta zona. Rīgas 
aglomerācijai un valsts autoceļam A10 ir sagatavoti rīcības plāni vides trok!ņa 
samazinā!anai. Jūrmalā akustiskā diskomforta zona noteikta autoceļam  A10 E22 
Rīga–Ventspils Rīga – A5, A5 – Jūrmala, Jūrmalas robe#a – pagrieziens uz Sloku, 
Jūrmala – Ķemeru pagrieziens. Dzintaros un Dubultos ir plānota trok!ņa līmeņa 
samazinā!ana no dzelzceļa, rekomendēta kustības ātruma precizē!ana un 
samazinā!ana, citi pasākumi (prettrok!ņa ekrānu izbūve, stādījumu joslu izveide, 
prettrok!ņa risinājumi ēku fasādēm) nav plānoti. Akustiskā trok!ņa diskomforta 
zonā Bra#ciemā rīcības plānā ietverta prettrok!ņa ekrānu (augstums 4 m, kopējais 
garums – 232 m) izvieto!ana dzīvojamo ēku tuvumā autoceļa A10 labajā pusē. 
Trok!ņa kartē!ana Jūrmalā nav veikta no Dubultiem līdz pilsētas rietumu robe#ai, 
taču, ievērojot maģistrālo ielu un dzelzceļa izvietojumu, var secināt, ka to apkārtnē 
arī iespējami trok!ņa līmeņu pārsniegumi, Dubultos līdzīgi kā Majoros ir iespējama 
trok!ņa diskomforta zona. 

2.1.13. Atbilsto!i LVĢMC piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistram Jūrmalā 
reģistrēti 33  piesārņoti vai potenciāli piesārņoti objekti / piesārņotas vietas. Kā 
norādīts Vides pārskatā, tad pārsvarā piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu 
detalizēta izpēte nav veikta, nav pieņemti lēmumi par sanācijas vai citu teritorijas 
rekultivācijas pasākumu nepiecie!amību. Tā kā lielākā daļa !o teritoriju neatrodas 
Jūrmalas pilsētas pa!valdībai piedero!ās teritorijās, pa!valdība nevar pieņemt 



8 
 

lēmumus un īstenot to izpēti un atbilsto!u apsaimnieko!anu.  

2.1.14. Atkritumu apsaimnieko!anu Jūrmalā centralizēti nodro!ina SIA “Clean–R”. 
Jūrmalas pilsētā tiek nodro!ināta dalīta atkritumu vāk!ana, 131 atkritumu 
savāk!anas laukumos papildus izvietoti konteineri stikla un PET (polietilēna) 
atkritumu savāk!anai. Tāpat atkritumu konteineru skaits tiek palielināts pludmalē 
peldsezonas laikā. Jūrmalas atkritumu pārkrau!anas un !ķiro!anas stacija izveidota 
Ventspils !osejā 61. Sadzīves atkritumi tiek nodoti deponē!anai reģionālajā sadzīves 
atkritumu poligonā “Janvāri” Talsos. Agrāk eksistēju!ās Jūrmalas atkritumu 
izgāztuves Priedainē un Kūdrā ir slēgtas. 

2.1.15. Jūrmalas teritorijā atrodas Jāņupītes poldera un tā sateces baseina lielākā daļa, 
Spilves poldera un sateces baseina teritorijas daļa, kā arī pavisam neliela Babītes 
poldera sateces baseina daļa. Visi trīs polderi ir ziemas polderi – teritorijas, kurās no 
augstajiem ūdens līmeņiem ūdensnotekā vai ūdenstilpē ir pasargātas ar 
nepārplūsto!iem aizsargdambjiem. Hidrotehniskās būves ir projektētas 
caurplūdumam ar atkārto!anās varbūtību 1 reizi 100 gados, bet platību mitruma 
re#īma nodro!inā!anai sūkņu stacijas jaudas projektētas kā lauksaimnieciski 
izmantojamām zemēm ar caurplūduma atkārto!anās varbūtību 1 reizi 10 gados 
(atbilsto!i poldera izbūves laikā pastāvo!ajiem normatīviem un zemes lietojuma 
veidam). 

2.2. Novērtējis sniegto informāciju, Birojs secina, ka Vides pārskatā ir iekļauta informācija 
par eso!o vides stāvokli galvenajos ietekmes aspektos, ar ko saistīti attīstības virzienu 
lielākie izaicinājumi un vides problēmas, tomēr atsevi!ķos aspektos informācija sniegta, 
neizmantojot aktuālākos datus. Informācija sniegta kontekstā ar plāno!anas dokumentā 
noteiktajiem rīcības virzieniem un to īsteno!anas risinājumiem. Vides pārskatā 
identificētas vides jomas, kuras varētu tikt ietekmētas ar plāno!anas dokumentā 
paredzētajiem attīstības virzieniem un risinājumiem. Savlaicīgi identificējot riskus, 
iespējams novērtēt, kā ar plāno!anas dokumentu vides stāvokli var uzlabot, pasliktināt vai 
saglabāt eso!ajā stāvoklī, savlaicīgi novēr!ot negatīvo ietekmi. No Vides pārskatā 
sniegtās informācijas Birojs secina, ka Jūrmalas valstspilsētas plāno!anas dokumenta 
īsteno!anā jāņem vērā !ādi vides aspekti: 

2.2.1. Kā viena no problēmām Vides pārskatā ir atzīmēta konstatētais Lielupes upju 
baseina apgabala apsaimnieko!anas plānā 2016.–2021. gadam ekoloģiskās 
kvalitātes novērtējums Jūrmalas valstspilsētā eso!ajam ūdensobjektam, kas 
Jūrmalas teritorijā noteikts kā stipri pārveidots ūdensobjekts L100SP ar vidēju 
ekoloģisko kvalitāti un vidēju ekoloģisko potenciālu. Kā norādīts Vides pārskatā, 
tad laika posmā no 2009. gada līdz 2016. gadam nav novērojamas Lielupes ūdens 
kvalitātes būtisku izmaiņu tendences. Birojs vēlas norādīt, ka ir izstrādāts un 
2022. gada 19. aprīlī apstiprināts Lielupes upju baseina apgabala apsaimnieko!anas 
un plūdu riska pārvaldības plāns 2022. – 2027. gadam4 (turpmāk – Plāns). Plāns 
satur detalizētu informāciju par upju, piekrastes ūdeņu un pazemes ūdeņu ķīmisko 
un ekoloģisko kvalitāti, kā arī tajā ir izvērtētas ūdensobjektu ekoloģiskā un ķīmiskā 
stāvokļa pārmaiņu tendences un aprakstīti līdz 2027. gadam sasniedzamie kvalitātes 
mērķi, analizētas slodzes, kas pasliktina ūdens stāvokli, tostarp Plānā ir paredzētas 
rīcības ūdens stāvokļa uzlabo!anai. Ņemot vērā visu Latvijā ietverto upju baseinu 
vērtējumu, kas pārsvarā ir vērtēti kā vidējā ekoloģiskajā stāvoklī eso!i, tad attiecībā 
uz Lielupes upju baseinā eso!u ūdensobjektu stāvokli vērtējums ir salīdzino!i 
zemāks. Līdz ar to minētais ūdensobjekts ir nosakāms par riska ūdensobjektu, jo tas 

                                                           
4 Pieejams: https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/varam-apstiprinati-upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-
un-pludu-risku-parvaldibas-plani (skatīts 19.07.2022.). 
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var nesasniegt ūdensobjektu labu kvalitatīvo un kvantitatīvo stāvokli atbilsto!i 
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2000/60/EK, kas nosaka Kopienas 
pasākumu ietvaru ūdens politikas jomā, prasībām. Biroja ieskatā Vides pārskatā 
jāiekļauj aktuālā informācija par Jūrmalas teritorijā eso!o ūdensobjektu L100SP, 
tostarp analizējot Plānā paredzētās rīcības ūdens stāvokļa uzlabo!anai. Birojs vēr! 
uzmanību arī tam, ka Jūrmalas pilsētai tas ir īpa!i aktuāli, jo atbilsto!i Vides pārskatā 
sniegtajai informācijai Jūrmalas teritorijā kā būtiskāko slodzi uz virszemes ūdeņiem 
rada notekūdeņu novadī!ana virszemes ūdensobjektos. Pie tam Vides pārskatā 
atzīmēts, ka uz 2022. gada 1. janvāri centralizētā notekūdeņu savāk!anas sistēma 
Jūrmalas pilsētā bija pieejama tikai 74 % mājsaimniecībām (skatīt !ā atzinuma 
2.1.12. punktu). 

2.2.2. Vienlaikus Birojs konstatē, ka plāno!anas dokumentā iekļautajos Investīciju 
projektos, tostarp P.3.3. Uzlabota kvalitatīva ūdens apgāde un kanalizācija, tās 
apsaimnieko!ana visā Jūrmalas teritorijā ir plānots risināt ar ūdenssaimniecības un 
kanalizācijas apsaimnieko!anu saistītos jautājumus, tostarp arī jaunu ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu izbūvi, tādējādi papla!inot mājsaimniecību/teritoriju 
nodro!inājuma īpatsvaru ar centralizēto ūdensapgādes un notekūdeņu savāk!anas 
sistēmas izveidi. Tomēr Birojs uzskata, ka būtiska problēma ir saistāma arī ar 
notekūdeņu attīrī!anas iekārtām, lai nodro!inātu ilgtspējīgu ūdenssaimniecības 
attīstību, tostarp pakalpojumu nepārtrauktību un dro!ību novadot jūrā notekūdeņus. 
Vides pārskatā sniegta informācija par notekūdeņu attīrī!anas iekārtām par stāvokli 
uz 2009. gadu. Birojs iesaka Vides pārskatā izmantot aktuālāko informāciju, 
vienlaikus norādot eso!o situāciju par novadīto notekūdeņu attīrī!anas efektivitāti, 
to atbilstību normatīvo aktu prasībām. Tāpat Birojs konstatē, ka Investīciju 
projektos, tostarp 2.6.2. Atjaunot, pielāgot un attīstīt meliorācijas sistēmas, t.sk. 
apdzīvotās vietās, lai iespējami novērstu klimata pārmaiņu veicinātus (sevi!ķu 
intensīvu lietusgā"u pieauguma) plūdus. Periodiski apsekot meliorācijas sistēmu 
izlaides jūrā un ūdenstecēs un, kur nepiecie!ams, paredzēt atjauno!anas darbus, lai 
mazinātu plūdu sekas un stabilizētu ekosistēmas tiek paredzēti risinājumi, kas saistīti 
ar lietus kanalizācijas sistēmas/meliorācijas sistēmas eso!ās situācijas (piemēram, 
lietus ūdens kanalizācijas sistēmu trūkumu vai to nepilnībām) uzlabo!anu. Līdz ar 
Vides pārskatā ir jāsniedz informācija par minēto problēmu aktualitāti.  

2.2.3. Vides pārskatā norādīts, ka Lielupes upju baseinu apgabalā Jūrmalas teritorijā tiek 
izdalītas !ādas applūsto!ās un applū!anas riska teritorijas: 1) palieņu teritorijas, kas 
ir upes vai ezera ielejas daļa, kura applūst plūdu gadījumā un 2) jūras uzplūdu 
apdraudētās teritorijas, kur stipru vēju laikā ieplūst jūras ūdeņi, kā arī jūras krastu 
erozija un applū!ana (skatīt !ā Atzinuma 2.1.4. punktu). Kā būtiskākās applūsto!ās 
teritorijas norādītas Lielupes paliene pie Slokas, palieņu pļavas pie Krastciema, starp 
Valteriem un Druvciemu, pie Jaundubultiem, no Majoriem līdz Bulduriem, pie 
Priedaines un pirms Lielupes ietekas jūrā pie Buļļuciema. Tāpat norādīts, ka 
Lielupes kreisajā krastā, kur atrodas lielākā daļa Jūrmalas teritorijas, ir daudz 
palieņu pļavu, kuras lielākoties nav apbūvētas, bet ir rajoni, kuros privātmājas 
būvētas zemākos apvidos, kuros ir liels plūdu apdraudējums, īpa!i atzīmētas ir 
Lielupei tuvās Vikingu, Matro#u, Ganu, Zvejas, Palienes, Viesītes, Saulgrie#u, 
Rītupes, Prāmju un Linu ielas. Applūsto!ās teritorijas ir arī Slokas ezera, 
Vecslocenes un Vēr!upītes palienes. Birojs, izskatot Programmā plānotos 
Investīciju projektus, konstatē, ka pie plānotajām darbībām plūdu risku mazinā!anai 
tiek paredzētas aktivitātes P 2.1.1. Ķemeru Vēr!upītes applū!anas ierobe"o!ana un 
P 2.1.3. Lielupes plūdu un krasta erozijas risku novēr!ana. Birojs vēr! pa!valdības 
uzmanību, ka periodiski applūsto!ās teritorijas veic nozīmīgu uzdevumu vides 
aizsardzības mērķim, tai skaitā pilda plūdu negatīvo seku novēr!anas funkciju. Līdz 
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ar to pa!valdībai jāņem vērā  Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības. Aizsargjoslu 
likuma 37. panta pirmās daļas 4. punkts paredz, ka virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslu applūsto!ajās teritorijās aizliegts veikt teritorijas uzbēr!anu, būvēt ēkas 
un būves, arī aizsargdambjus (tādējādi padarot teritorijas apbūvējamas), tomēr no 
Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 4. punkta izriet, ka applūsto!ajās 
teritorijās noteiktu objektu būvniecība izņēmuma kārtā var tikt veikta eso!u būvju 
aizsardzībai. Vienlaikus Birojs vēr! uzmanību tam, ka !āds izņēmums nevar kalpot 
mērķim padarīt !ādas teritorijas par neapplūsto!ām un nākotnē – apbūvējamām.  
Applūsto!ās teritorijas un plūdu riska teritorijas tiek noteiktas un parādītas 
pa!valdību teritorijas plānojumos, tāpēc Birojs rekomendē pa!valdībai īpa!i pievērst 
uzmanību minētajām plūdu riska teritorijām, lai turpmākajos teritorijas attīstības 
plāno!anas dokumentos tiktu ņemti vērā Aizsargjoslu likumā noteiktie nosacījumi. 

2.2.4. Vides pārskatā sniegtajā informācijā par trok!ņu pārsniegumiem Jūrmalā atsauces 
sniegtas par VAS “Latvijas Valsts ceļi” trok!ņu stratēģiskajām kartēm valsts 
autoceļam A10, atzīmējot, ka tās atspoguļo situāciju uz 2006. gadu. Birojs precizē, 
ka ir pieejamas aktuālākas VAS “Latvijas Valsts ceļi” trok!ņu stratēģiskās kartes 
valsts autoceļam A10, kas izstrādātas 2017. gadā5 un sniedz pārskatāmu informāciju 
par trok!ņu pārsniegumiem Jūrmalas teritorijā kā dienas, tā vakara un nakts stundās. 
Birojs rekomendē izmantot jaunākus datus un vēr! pa!valdības uzmanību tam, ka 
Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas 
plāno!anas, izmanto!anas un apbūves noteikumi” 147. punktā noteikts, ka: 
“plānojot jaunas dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas, tās paredz vietās, kur 
autoceļu, dzelzceļu un lidlauku, kā arī piesārņojo!o objektu ietekme nepārsniedz 
normatīvajos aktos piesārņojuma jomā noteiktos piesārņojuma robe"lielumus.” 

3. Plāno!anas dokumenta īsteno!anas būtiskās ietekmes uz vidi novērtējums  

3.1. Vides pārskata 4. nodaļā sniegts plāno!anas dokumenta īsteno!anas ietekmes uz vidi 
novērtējums un piedāvāti risinājumi būtisko ietekmju novēr!anai un samazinā!anai: 

3.1.1. Kā būtiskākās ilglaicīgas ietekmes tiek prognozētas, ja būvniecību plāno līdz !im 
neapbūvētās teritorijās, tādējādi neatgriezeniski tiek zaudēta teritorijas bioloģiskā 
daudzveidība un teritorija tiek izslēgta no zaļo teritoriju kopuma. Pirms būvniecības 
akcepta teritorijās, kas līdz !im noteiktas kā dabas teritorijas, ieteikts veikt to 
bioloģiskās daudzveidības izvērtējumu, lai iespēju robe#ās novērstu īpa!i 
aizsargājamu sugu vai biotopu iznīcinā!anu. Sagatavotājas vērtējumā jebkura jauna 
tūrisma un rekreācijas objekta plāno!ana un izveide veicama saskaņā ar spēkā 
eso!ajos normatīvajos aktos ietvertajām prasībām, tai skaitā par ietekmes uz vidi 
novērtējumu, piesārņojumu u.c. jomās noteikto. Plānojot Jūrmalas attīstību, 
uzmanība pievēr!ama unikālo balneoloģisko resursu (prie#u me#u, kāpu, pludmales 
un Rīgas jūras līča akvatorija, unikālo sulfīdo ar sērūdeņradi bagāto minerālūdeņu 
un ārstniecisko dūņu) aizsardzībai un racionālai izmanto!anai. Kā norādīts Vides 
pārskatā, tad !obrīd Jūrmalas Attīstības programmā iztrūkst rīcības, kas būtu vērstas 
uz ar sērūdeņradi bagāto minerālūdeņu aizsardzību, apsaimnieko!anu un racionālu 
izmanto!anu.   

3.1.2. Stratēģiskā novērtējuma ietvaros tiek analizētas izvirzītā rīcības virziena ietvaros 
noteikto uzdevumu potenciālās ietekmes uz vidi, kā arī, nepiecie!amības gadījumā, 
sniegtas rekomendācijas darbības īsteno!anas procesam: 

3.1.2.1. Rīcības virziena (P1) Pilsētas labiekārtojums – publiskā ārtelpa 
uzdevumu P1.1. Publiskās ārtelpas pilnveido!ana, P1.2. Rīgas jūras līča 

                                                           
5 Pieejams: https://lvceli.lv/celu-tikls/celu-kartes/troksnu-kartes/ (skatīts 19.07.2022.). 
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piekrastes labiekārto!ana un infrastruktūras izveide / atjauno!ana / 
pilnveido!ana un P1.3. Lielupes infrastruktūras attīstī!ana un iekļau!ana 
pilsētas atpūtas piedāvājumā īsteno!anai sagaidāma pozitīva ietekme uz vidi, 
strukturējot apmeklētāju plūsmu, pilnveidojot rekreācijas iespējas, 
labiekārtojot pilsētas teritoriju. Izvēloties vietas, teritorijas, kurās plānota 
jaunu objektu izveide, rekomendēts pieaicināt sertificētus ekspertus dabas 
vērtību izpētei. Pludmaļu un piestātņu izveide Lielupē veicama, ņemot vērā 
Lielupes upju baseina apsaimnieko!anas plānu, novēr!ot iespējamu ūdens un 
piekrastes piesārņojumu, kā arī nepiecie!ams novērtējums plūdu riskiem. 
Plānojot pasākumus plūdu risku novēr!anai, izvērtējama to ietekme uz 
piegulo!ajām teritorijām, optimālā gadījumā – ieteikt veikt plūdu risku 
modelē!anu, modelējot pasākumus risku mazinā!anai. 

3.1.2.2. Rīcības virziena (P2) Pielāgo!anās klimata pārmaiņām. Pārsvarā rīcības 
virzienā iekļauto uzdevumu ietekme tiek vērtēta kā netie!a pozitīva ietekme, 
bet uzdevuma P 2.2. Notekūdeņu dūņu un jūras aļģu pārstrāde otrreizējai 
izmanto!anai – kā būtiska pozitīva ietekme uz vidi, samazinot deponējamo 
atkritumu daudzumu. Veicot notekūdeņu dūņu pārstrādi un atkārtotu 
izmanto!anu, ieteikts uzmanību pievērst to kvalitātei un tās atbilstībai 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Nav pieļaujama sekundāra 
piesārņojuma izplatība. 

3.1.2.3. Rīcības virziena (P3) Klimatneitrāla un resursu efektīva 
apsaimnieko!ana ietverto uzdevumu īsteno!ana tiek vērtēta kā tie!a vai 
netie!a un pozitīva ietekme. 

3.1.2.4. Rīcības virzienu (I1) Augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību orientēti 
pedagogi, (I2) Izglītības satura un procesa, (I3) Augstu sasniegumu 
veicinā!ana profesionālās ievirzes izglītībā un (I4) Intere!u izglītības, 
mū"izglītības un brīvā laika iespēju integrācija (t.sk. darbs ar jaunatni) 
ietverto uzdevumu īsteno!ana tiek vērtēta kā neitrāla ietekme uz vidi. 

3.1.2.5. Rīcības virzienu (L1) Kultūras pieejamība un sabiedrības līdzdalība, (L2) 
Izcilība un starptautiskā konkurētspēja un (L3) Vēsturiskais mantojums 
un laikmetīga kultūrvide kā pilsētas identitāte ietverto uzdevumu 
īsteno!ana tiek vērtēta kā neitrāla ietekme uz vidi. 

3.1.2.6. Rīcības virzienu (S1) Kvalitatīvs sociālais atbalsts, (S2) Kvalitatīvi 
veselības aprūpes pakalpojumi, (S3) Veselīga dzīvesveida sekmē!ana, 
(S4) Dro!as pilsētvides attīstī!ana, (S5) Iekļaujo!a un saliedēta 
sabiedrība un (S6) Mājokļu politikas īsteno!ana ietverto uzdevumu 
īsteno!ana tiek vērtēta kā neitrāla ietekme uz vidi. 

3.1.2.7. Rīcības virziena (Ē1) un dro!a satiksmes infrastruktūra ietvertā uzdevuma 
Ē 1.1. Dro!a, kvalitatīva un ilgtspējīga gājēju un velo ceļu infrastruktūra 
īsteno!ana tiek vērtēta kā ilglaicīga pozitīva ietekme uz vidi, veicinot videi 
draudzīga transporta izmanto!anu. Uzdevuma Ē 1.2. Ielu un ceļu 
atjauno!ana, satiksmes dro!ības uzlabo!ana – ietekme vērtēta kā ilglaicīga 
pozitīva ietekme uz vidi (labas kvalitātes satiksmes infrastruktūra mazina 
gaisa piesārņojumu). Rekomendēts remonta darbu un būvniecības procesā 
ievērot normatīvo aktu prasības, nodro!ināt atkritumu !ķiro!anu un atbilsto!u 
apsaimnieko!anu, tai skaitā atkārtotu izmanto!anu. Būvniecības laikā 
rekomendēti pasākumi trok!ņu un emisiju gaisā mazinā!anai.  

3.1.2.8. Rīcības virziena (Ē2) Multimodāls sabiedriskais transports kā pilsētas 
transporta mugurkauls ietverto uzdevumu īsteno!ana vērtēta kā ilglaicīga 
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tie!a pozitīva ietekme uz vidi, īpa!i attiecībā uz gaisa kvalitāti. 
3.1.2.9. Rīcības virziena (T1) Daudzveidīgs un kvalitatīvs tūrisma piedāvājums 

uzdevuma T 1.1. Jaunu dabas tūrisma objektu izveide un eso!o dabas tūrisma 
objektu pilnveide un popularizē!ana īsteno!anai atzīmēts, ka jaunu dabas 
tūrisma objektu izveide var atstāt būtisku negatīvu ietekmi uz vidi, ko var 
radīt būtisks apmeklētāju pieplūdums un jaunu objektu aprīko!ana, 
infrastruktūras būvniecība. Īpa!a uzmanība un aizsardzība pievēr!ama 
pla!ajam ar sērūdeņradi bagāto sūlfīdo minerālūdeņu veido!anās, tranzīta un 
noplūdes apgabalam, kas ietver platības Ķemeru un Jaunķemeru apkaimēs. 
"ajos apgabalos aizliedzami zemes darbi, kas paredz Aug!devona Salaspils 
svītas dolomītu atseg!anu vai jebkādus rak!anas (spridzinā!anas) darbus 
tajos. Tāpat ieteikts aizsargāt purvu un pārmitrās teritorijas. Uzdevumu T 1.2. 
Vissezonas aktīvā tūrisma pieejamības sekmē!ana un T 1.4. Citu tūrisma 
pakalpojumu attīstība īsteno!anai sagaidāma neitrāla ietekme uz vidi, ja tiek 
nodro!ināta dabas, īpa!i aizsargājamo dabas teritoriju un ar sērūdeņradi 
bagāto sūlfīdo minerālūdeņu veido!anās, tranzīta un noplūdes apgabalu 
aizsardzība un !o resursu racionāla izmanto!ana.  

3.1.2.10. Rīcības virziena (T2) Uzņēmējdarbībai pievilcīga vide uzdevuma T 2.1. 
Izmitinā!anas un ēdinā!anas pakalpojumu un infrastruktūras attīstības 
veicinā!ana īsteno!anai saistībā ar izmitinā!anas un ēdinā!anas pakalpojumu 
un infrastruktūras attīstības jānodro!ina dabas, īpa!i aizsargājamo dabas 
teritoriju un ar sērūdeņradi bagāto sulfīdo minerālūdeņu veido!anās, tranzīta 
un noplūdes apgabalu aizsardzība. Vides pārskatā netiek atbalstīta apbūves 
platību palielinā!ana eso!ajās dabas teritorijās. Apbūve sulfīdo minerālūdeņu 
izplatības teritorijās ierobe#ojama vai aizliedzama. Pārējo rīcības virzienu 
uzdevumu realizē!anai sagaidāma neitrāla ietekme uz vidi. 

3.1.2.11. Rīcības virziena (T3) Kūrortpilsētas starptautiskā konkurētspēja 
uzdevuma T 3.1.Veselības tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstības 
veicinā!ana un popularizē!ana īsteno!anai jānodro!ina dabas, īpa!i 
aizsargājamo dabas teritoriju un ar sērūdeņradi bagāto sulfīdo minerālūdeņu 
veido!anās, tranzīta un noplūdes apgabalu aizsardzība. Pirms jebkādu jaunu 
objektu vai darbību veik!anas sulfīdo minerālūdeņu izplatības apgabalā, 
veicama ietekmju uz sērūdeņra#a veido!anās procesu izvērtējums. Vides 
pārskatā netiek pieļauti zemes darbi, kuros atsedz vai skar Salaspils svītas 
dolomītus. Pārējiem rīcības virziena uzdevumiem sagaidām neitrāla ietekme 
uz vidi. 

3.1.2.12. Rīcības virziena (A1) Mūsdienīga pilsētas pārvaldība – skaidri, 
caurspīdīgi un efektīvi procesi uzdevumu realizē!anai sagaidāma neitrāla 
ietekme uz vidi, kā arī iespējama netie!a pozitīva ietekme uz vidi, piesaistot 
vides aizsardzības speciālistus, kā arī kompetentu hidroģeologu, kur! izvērtē 
jebkuras darbības, kas saistītas vai var ietekmēt unikālo un ļoti jutīgo 
sērūdeņra#a veido!anās procesu. 

3.2. Novērtējis sniegto informāciju, Birojs secina, ka Vides pārskatā ir sniegts plāno!anas 
dokumenta īsteno!anas būtiskāko ietekmju novērtējums, vērtējot Programmā ietvertās 
prioritātes un tajās noteiktās rīcības, ņemot vērā arī potenciālos investīciju projektus. 
Vides pārskatā netiek prognozēts, ka varētu tikt īstenotas aktivitātes ar būtisku negatīvu 
ietekmi (tikai identificējamu negatīvas ietekmes risku, ko nepiecie!ams pārvaldīt un 
novērst). Birojs vēr! uzmanību, ka darbībām, kas saistītas ar dambju, molu un citu būvju 
būvniecību plūdu novēr!anai, jūras krastu nostiprinā!anu, kā arī transporta infrastruktūras 
objektu būvniecību, ūdenssaimniecības sistēmu attīstības projektu īsteno!anu, jāveic 
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sākotnējais izvērtējums, ja to apjomi sasniedz Novērtējuma likuma 2. pielikumā noteiktās 
robe#vērtības. 

4. Risinājumi iespējamās ietekmes uz vidi samazinā!anai 

4.1. Vides pārskata 10. nodaļā ietverti ieteikumi plānoto pasākumu ietekmes mazinā!anai. Kā 
atzīmēts Vides pārskatā, tad uzmanību nepiecie!ams pievērst !ādiem aspektiem: 

4.1.1. Plānojot piesārņojo!as darbības, pretplūdu pasākumus, būvniecību vai zemes 
izmanto!anas veida maiņu tie!ā Rīgas jūras līča piekrastes vai ūdensobjektu tuvumā, 
t.sk. ūdensobjektu aizsargjoslā, ieteicams izvērtēt paredzēto darbību ietekmi uz visu 
ūdensobjektu kopumā. 

4.1.2. Īpa!a uzmanība pievēr!ama sulfīdā minerālūdens un ārstniecisko dūņu izplatības 
apgabalu aizsardzībai un !o unikālo dabas resursu racionālai apsaimnieko!anai. 
Rekomendēts ietvert Jūrmalas Attīstības programmas darbības, kas vērstas uz !o 
unikālo resursu aizsardzību un izmanto!anu Jūrmalas, kā kūrortpilsētas attīstībai. Tā 
ietvaros, pilnveidojot Teritorijas plānojumu, rekomendēts atradnes teritorijā būtiski 
ierobe#ot jaunu objektu būvniecību, katrā gadījumā individuāli, sadarbojoties ar 
ekspertu hidroģeologu, izvērtēt iespējamās ietekmes uz sērūdeņra#a veido!anās 
procesu. Rekomendēts paaugstināt Jūrmalas valstspilsētas pa!valdības speciālistu 
kapacitāti, piesaistot attiecīgi izglītotu speciālistus. Rekomendēts, sadarbībā ar 
Ķemeru nacionālā parka administrāciju izstrādāt un īstenot sulfīdo minerālūdeņu 
atradnes teritorijas apsaimnieko!anas plānu. 

4.1.3. Jānodro!ina plānoto rekreācijas, kultūras un sporta infrastruktūras objektu tuvumā 
eso!o transporta plūsmu izvērtējums un optimizācija, jāizvērtē un jānovēr! būtiskās 
ietekmes uz vidi. 

4.1.4. Jāveic plānotās infrastruktūras attīstības ietekmes izvērtējums, jāizvēlas tādi 
infrastruktūras attīstības risinājumi, kas iespējami mazāk samazina dabas pamatnes 
platības vai vērtību. 

4.1.5. Izvēloties tūrisma infrastruktūras objektu, pirms labiekārtojuma vietas izveides 
ieteikts veikt apmeklētāju plūsmas monitoringu, novēr!ot pārmērīgu apmeklētāju 
koncentrāciju un slodzi uz vidi vienā vietā. 

4.1.6. Veidojot un labiekārtojot tūrisma objektus, rekomendēts aptuveni prognozēt 
maksimālo apmeklētāju skaitu, nodro!inot atbilsto!u atkritumu apsaimnieko!anas 
sistēmu un higiēnas pakalpojumus (tualetes). Visi labiekārto!anas un infrastruktūras 
attīstības projekti ĪADT vai to tie!ā tuvumā saskaņojami ar Dabas aizsardzības 
pārvaldi. 

4.1.7. Jāsekmē videi draudzīgu transporta veidu attīstība, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz 
gaisa kvalitāti. Veidojot jaunus veloceliņus, izvērtējama to potenciālā ietekme uz 
vidi, tai skaitā bioloģisko daudzveidību un ainavu, papildinot veloceliņus ar 
labiekārtojuma elementiem (atkritumu urnām, soliem, tualetēm u.c.). 

4.1.8. Ņemot vērā alternatīvo enerģijas avotu izmanto!anas veicinā!anas pasākumus, 
ieteikts izstrādāt prasības siltumsūkņu zemes kolektoru izmanto!anai.  Siltumsūkņu 
kolektoru ierīko!ana nebūtu pieļaujama pazemes ūdens atradņu ķīmiskajā 
aizsargjoslā un sulfīdo minerālūdeņu atradnes teritorijā, kur !ādu objektu ierīko!ana 
neatgriezeniski var pārtraukt sērūdeņra#a veido!anās procesu.  "obrīd normatīvajos 
aktos nav regulējuma !ādu iekārtu ierīko!anai, ekspluatācijai un likvidācijai. 
Pārsvarā tiek izmantotas iekārtas, kurās cirkulē siltummaiņu nodro!ino!s !ķidrums, 
bie#i etilēnglikols u.tml., !o !ķidrumu izplū!ana gruntsūdens un artēziskā ūdens 
horizontos var radīt būtiskus draudus pazemes ūdens resursiem un apkārtējai 
ūdensapgādei. Kompleksi nepiecie!ams izvērtēt dziļumus, kādos atļauts !ādas 
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iekārtas izbūvēt. Ieteikt noteikt prasību !ādas būves reģistrēt pa!valdības būvvaldē. 
4.1.9. Izvērtējama nepiecie!amība izstrādāt vienotas prasības arī tādu atjaunojamo 

energoresursu kā saules un vēja enerģija izmanto!anai. 

4.1.10. Jāsamazina vides piesārņo!anas iespējas, kur vien iespējams, izvēloties inovatīvus 
risinājumus un videi draudzīgas tehnoloģijas.  

4.1.11. Uzsākot projektu īsteno!anu, individuāli jāizvērtē to potenciālā ietekme uz vidi un, 
kur nepiecie!ams, jāpiemēro ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. 

4.1.12. Industriālo objektu un sabiedriski nozīmīgu, pla!i apmeklētu objektu projektē!anā 
uzmanība pievēr!ama notekūdeņu un atkritumu apsaimnieko!anas, ūdensapgādes un 
siltumapgādes risinājumiem, maksimāli nodro!inot pieslēgumu centralizētiem 
tīkliem. 

4.1.13. Visa veida būvniecības, remonta, restaurācijas, pārbūves un atjauno!anas procesos 
ievērojama laba būvniecības prakse, darbības atbilstība vides aizsardzības 
normatīvo aktu prasībām, būvnormatīviem, kā arī standartiem u.c. normatīvajiem 
aktiem, nodro!ināma būvgru#u un citu atkritumu savāk!ana un videi draudzīga 
apsaimnieko!ana, iespēju robe#ās nodro!inot to !ķiro!anu. 

4.1.14. Veicot ielu labiekārto!anu un pārbūvi/atjauno!anu, iespēju robe#ās nodro!ināma 
lietus ūdeņu kanalizācija un izstrādājami risinājumi lietus ūdeņu kanalizācijas 
izplūdes aprīkot ar minimālu attīrī!anu vismaz no naftas produktiem. 

4.1.15. Rekomendēts izstrādāt trok!ņa kartes teritorijām, kur tiek pārsniegtas normatīvajos 
aktos noteiktās trok!ņa robe#vērtības dzīvojamās apbūves teritorijās. 

4.1.16. Līdz !im Jūrmalas teritorijā nav definētas ainaviski vērtīgas teritorijas, kas būtu 
aizsargājamas pilsētas mērogā. "ādu teritoriju un skatu punktu definē!ana ļautu 
mazināt negatīvu ietekmi uz ainavām, kā arī, veidojot vienotas prasības ainavu 
novērtē!anai, nodro!inātu vienotu pieeju to aizsardzībai. 

4.2. Birojs secina, ka plāno!anas dokumentam ir noteiktas prioritātes, rīcības virzieni un 
plānotie uzdevumi/aktivitātes, vairāki no Programmas definētajiem uzdevumiem tie!i 
sasaucas ar vides un dabas aizsardzības un racionālas apsaimnieko!anas pasākumiem, kas 
veicami negatīvās ietekmes uz vidi mazinā!anai, piemēram, ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu pilnveido!ana, atkritumu apsaimnieko!anas sistēmas pilnveido!ana 
un ar tūrisma attīstību saistītās infrastruktūras uzlabo!anu, kā arī citi pasākumi, kas vērsti 
uz Jūrmalas vides kvalitātes uzlabo!anu. Vienlaikus Birojs vēr! uzmanību tam, ka da#i 
no turpmāk plānotajiem projektiem var būt saistīti arī ar objektiem, kuriem atbilsto!i 
Novērtējuma likumā noteiktajam jāveic sākotnējais izvērtējums un/vai ietekmes uz vidi 
novērtējums vai ietekmes uz Eiropas nozīmes īpa!i aizsargājamām dabas teritorijām 
(Natura 2000) novērtējuma procedūra. Vienlaicīgi jāņem vērā turpmākajā teritoriju 
attīstības plāno!anā jau Programmas Vides pārskatā identificētos eso!os vides riskus un 
ieteikumus, kā arī Biroja !ā atzinuma 2.2. punktā ar apak!punktiem konstatētos 
būtiskākos vides aspektus, kuriem īpa!i jāpievēr! uzmanība, lai nepieļautu vides 
kvalitātes pasliktinā!anos, bet sekmētu eso!ās situācijas uzlabo!anos.    

5. Iespējamie kompensē!anas pasākumi 

Saskaņā ar Novērtējuma likuma 43. pantu paredzēto darbību atļauj veikt vai plāno!anas 
dokumentu īstenot, ja tas negatīvi neietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas 
(Natura 2000) ekoloģiskās funkcijas, integritāti un nav pretrunā ar tās izveido!anas un 
aizsardzības mērķiem. Ja paredzētā darbība vai plāno!anas dokumenta īsteno!ana negatīvi 
ietekmē Natura 2000 teritoriju, darbību atļauj veikt vai dokumentu īstenot tikai tādos 
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gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums nozīmīgu sabiedrības sociālo vai ekonomisko intere!u 
apmierinā!anai un tajā ir ietverti kompensējo!i pasākumi Natura 2000 teritoriju tīklam. 

Atbilsto!i Vides pārskatam Programma neietver uzdevumus un darbības, kuru rezultātā tiktu 
tie!ā veidā negatīvi ietekmētas īpa!i aizsargājamās dabas teritorijas. Programma ir izstrādāta, 
ņemot vērā starptautiskos un nacionālos vides mērķus, vides aizsardzības normatīvos aktus. 
Līdz ar to specifiski dabai nodarīto kaitējumu kompensē!anas pasākumi !ā Stratēģiskā 
novērtējuma ietvaros netiek paredzēti. 
6. Pārrobe"u ietekme 

Vides pārskatā sniegta informācija, ka ar plāno!anas dokumenta īsteno!anu nav sagaidāma 
būtiska pārrobe#u ietekme. 

7. Paredzētie pasākumi monitoringa nodro!inā!anai 

Izstrādātājas vērtējumā, ņemot vērā izvērtētā plāno!anas dokumenta saturu un tā ietekmes 
novērtējumu, monitoringa ziņojuma izstrādei nepiecie!ama vienotas vides informācijas 
sistēmas izveide pa!valdībā ar informāciju par: 1) Ūdensapgādes vajadzībām iegūto ūdens 
apjomu un kvalitāti, centralizētās ūdensapgādes sistēmu papla!inā!anos (abonentu skaita 
izmaiņas); 2) Notekūdeņu apsaimnieko!anas sistēmu, vidē novadīto attīrīto notekūdeņu 
daudzumu un kvalitāti, centralizētās notekūdeņu apsaimnieko!anas sistēmas papla!inā!anos 
(abonentu skaita izmaiņas), no individuālajām notekūdeņu apsaimnieko!anas sistēmām izvesto 
notekūdeņu apjoms; 3) Pa!valdības teritorijā savākto atkritumu daudzums, tai skaitā !ķiroto 
atkritumu. Abonentu (līgumu) skaita izmaiņas, kas izmanto atkritumu apsaimniekotāja 
pakalpojumus; 4) Centralizētās siltumapgādes ietvaros eso!o sadedzinā!anas iekārtu uzskaite, 
emisiju gaisā apjomi, centralizētās siltumapgādes lietotāju (abonentu skaits); 5) Minerālūdeņu 
un dūņu izmanto!anu; 6) Iesniegumi un lēmumi par darbībām, kas plānotas sulfīdo 
minerālūdeņu atradnes teritorijā un pieņemtajiem lēmumiem; 7) Iesniegumu par būvniecību vai 
zemes lietojuma maiņu krasta kāpu aizsargjoslā; 8) Iedzīvotāju sūdzības par vides stāvokli, un 
ierosinājumi tā uzlabo!anai un 9) Projekti, kuru īsteno!ana ietekmē vides stāvokli. Plāno!anas 
dokumentu ietekmes uz vidi novērtē!anai ieteikts izvērtēt !ādus rādītājus: 1) iedzīvotāju 
apmierinātība ar vietējo pa!valdību un tās darbību; 2) aizsargājamo dabas teritoriju, zaļo zonu 
un parku īpatsvars (izmaiņas gada laikā); 3) publiski pieejamo zaļo zonu īpatsvars; 
4) uzņēmumu, kuriem pie!ķirti vides sertifikāti, procentuālais īpatsvars no kopējo uzņēmumu 
skaita u.c.; 5) gaisa kvalitātes rādītāji; 6) emisiju daudzums gaisā no stacionārajiem avotiem; 
7) atjaunojamo energoresursu izmanto!ana; 8) novadīto notekūdeņu daudzums; 9) virszemes 
ūdeņu kvalitātes rādītāji; 10) dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji; 11) peldūdeņu kvalitātes 
rādītāji; 12) poligonos un atkritumu izgāztuvēs apglabāto sadzīves atkritumu daudzums; 
13) piesārņoto vietu daudzums un platība; 14) apbūvēto teritoriju platība un 15) valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu skaits. 

II Vides pārskata sabiedriskā apsprie!ana 

Atbilsto!i Noteikumu Nr. 157 noteiktajām prasībām paziņojums par sabiedrisko apsprie!anu 
plāno!anas dokumentam un tā Vides pārskatam tika publicēts informatīvajā izdevumā 
“Jūrmalas Avīze” 2022. gada 8. aprīlī. Paziņojums par sabiedrisko apsprie!anu plāno!anas 
dokumentam un tā Vides pārskatam tika publicēts tīmekļvietnēs: www.jurmala.lv un Biroja 
tīmekļvietnē www.vpvb.gov.lv.  

Plāno!anas dokumenta projekts un Vides pārskata projekts bija pieejami tīmekļvietnēs: 
https://www.jurmala.lv/lv/jaunums/aicina–piedalities–jurmalas–attistibas–programmas–
publiskaja–apspriesana un www.environment.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā:  www.geolatvija.lv. 

Sabiedriskā apsprie!ana notika laika posmā no 2022. gada 8. aprīļa līdz 2022. gada 1. jūnijam. 
Laika posmā no 2022. gada 21. aprīļa līdz 24. maijam notika se!as plāno!anas dokumenta 
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publiskās apsprie!anas sanāksmes, kas norisinājās gan ZOOM tie!saistes platformā (21. aprīlī 
plkst. 18.00, 12. maijā plkst. 18.00, 17. maijā plksts.18.00 un 19. maijā plkst. 18.00), gan 
klātienē (10. maijā 18.00 un 24. maijā plkst. 18.00). Vides pārskata un plāno!anas dokumentu 
projekti, kā arī video prezentācija tika publicēti tīmekļvietnē www.jurmala.lv. 

Vides pārskatā aprakstīta Programmas un Vides pārskata sabiedriskās apsprie!anas gaita. Vides 
pārskata sagatavo!anas laikā notiku!as konsultācijas ar Valsts vides dienestu, Dabas 
aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju. Konsultācijas ar kompetentajām institūcijām 
tiku!as uzsāktas laicīgi, institūcijām un sabiedrībai tikusi dota iespēja pilnā mērā izteikt savu 
viedokli par plāno!anas dokumentu un Vides pārskatu.  

Komentāri par Vides pārskata projektu tika saņemti no Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts 
vides dienesta. Kopsavilkums par saņemtajiem komentāriem un atbildes uz tiem apkopoti Vides 
pārskata 4.2. sadaļā “Sabiedrības informē!ana un iesaistī!ana”. 

Izvērtētā dokumentācija: 

Jūrmalas valstspilsētas attīstības programma 2023.–2029. gadam un tās Vides pārskats. 

Piemērotās tiesību normas: 

1. Aizsargjoslu likums. 

2. Atkritumu apsaimnieko!anas likuma 5. pants. 

3. Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”. 

4. Likums “Par piesārņojumu”. 

5. Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojo!o 
vielu emisiju ūdenī”. 

6. Ministru kabineta 2002. gada 13. decembra noteikumi Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un 
pazemes ūdeņu kvalitāti”. 

7. Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes 
uz vidi stratēģiskais novērtējums” III, IV, V, VI, VII, VIII daļa. 

8. Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumi Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa 
kvalitāti”. 

9. Ministru kabineta 2014. gada 24. janvāra noteikumi Nr. 16 “Trok!ņa novērtē!anas un 
pārvaldības kārtība”. 

Biroja viedoklis: 

Atbilsto!i Novērtējuma likuma 23.5 panta sestās un septītās daļas prasībām Birojs konstatē: 
1. Programmas Vides pārskats kopumā atbilst normatīvo aktu prasībām, tajā ietverti 

secinājumi par vides problēmām un nepiecie!amajiem risinājumiem to novēr!anai. 
Īstenojot plāno!anas dokumentu, ņemams vērā !ajā Biroja atzinumā (2.2. punktā ar 
apak!punktiem) un Vides pārskatā norādītais. 

2. Lai konstatētu Programmas īsteno!anas radīto tie!o vai netie!o ietekmi uz vidi, 
Jūrmalas valstspilsētas pa!valdībai vismaz vienu reizi plāno!anas periodā 
(2028. gadā) jāizstrādā monitoringa ziņojums un jāiesniedz (arī elektroniskā veidā) 
Birojā.  

Birojs vēr! uzmanību, ka Jūrmalas valstspilsētas pa!valdībai atbilsto!i Noteikumu Nr. 157 
27. punktā noteiktajam jāsagatavo informatīvais ziņojums par to, kā plāno!anas dokumentā 
integrēti vides apsvērumi, kā ņemts vērā Vides pārskats, Biroja atzinums un sabiedriskās 
apsprie!anas rezultāti, jāsniedz izvēlētā risinājuma pamatojums un jānorāda pasākumi 
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ietekmes monitoringam. Atbilsto!i Noteikumu Nr. 157 28. un 29. punktā noteiktajam 
jāsagatavo un jāpublicē arī paziņojums par plāno!anas dokumenta pieņem!anu.  

 
 
Direktore   (paraksts*)                                                D. Avdejanova 
 
*Dokuments ir parakstīts ar dro!u elektronisko parakstu 

 

 

 

D. Dzeguze, 
daina.dzeguze@vpvb.gov.lv. 

 

Atzinums nosūtīts:  

1. Jūrmalas valstspilsētas pa!valdībai, E.Adresē. 
2. Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldei, E.Adresē. 

 
 



Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas  

2023.-2029. gadam izstrādes vadības grupas sanāksme 

 

(Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. marta lēmumu Nr. 108 

 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 

2023.-2029. gadam izstrādes uzsākšanu”) 

 

 
Protokols Nr. VG-2/2022 

 
2022. gada 2. septembris           
Sanāksme sasaukta plkst. 10:30 
Sanāksme atklāta plkst. 10:30 
Sanāksmi vada: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības priekšsēdētājs G.Truksnis 
Sanāksmi protokolē: Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā 
eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos K.Gau 
 
Sanāksmē piedalās: 
 
G.Truksnis Jūrmalas domes priekšsēdētājs 
R.Sproģe Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietniece 
J.Lediņš Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos 
G.Ose Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja 
J.Gau Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes 

vadītāja p.i. / Ģeomātikas nodaļas vadītāja p.i. (atbilstoši Jūrmalas 

valstspilsētas administrācijas 2022. gada 12. augusta rīkojums Nr. 17-

3/714 “Par Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja pienākumu pildīšanu”) 
I.Karjuse Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes 

Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja p.i. 
J.Milberga Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 

plānošanas nodaļas vadītāja 
K.Gau Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 

plānošanas nodaļas vecākā eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos 
 

Sanāksmē nepiedalās:  

 
I.Vilkārse Jūrmalas domes priekšsēdētāja biroja vadītāja 
E.Stobovs Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors 

Darba kārtība: Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam 
(turpmāk - Programma) gala redakcijas izskatīšana vadības grupā.  
 
Sanāksmes gaita: 

 
G.Truksnis atklāj sanāksmi, aicina J.Milbergu prezentēt Programmu. 
 
J.Milberga izstāsta par visām Programmas satura sastāvdaļām un tajās veiktajiem 
precizējumiem, saskaņā ar publiskās apspriešanas laikā ierosinātajiem priekšlikumiem. 
Informē par veiktajām izmaiņām investīciju plānā pēc sabiedrības ar ierobežotu 



atbildību “Jūrmalas ūdens” un PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka”” 
sniegtajiem precizējumiem.  
 
Vadības grupa izskata veiktos precizējumus un lemj atbalstīt Programmas gala 

redakciju bez papildus izmaiņām. 

 
 G.Truksnis pasakās visiem par dalību un slēdz sanāksmi. 
 

 
 
Sanāksme slēgta plkst. 10:40 

 
Jūrmalas valstspilsētas 
pašvaldības priekšsēdētājs: 

 (*paraksts) G.Truksnis 
 

  
 
Protokolētāja: 

 
 (*paraksts) K.Gau 

 
 
 
 

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU 

 


